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Sammanfattning 

Tjänster på internet är inget nytt begrepp. Det finns otaliga leverantörer av olika typer av tjänster, 

onlinebutiker, och portaler. När man skapar webbtjänster kan det vara svårt att förutse hur de 

kommer att användas när det lanserats. I tiden mellan idé och färdig produkt finns sällan 

utrymme att prioritera design av god användbarhet. God användbarhet är viktig då den ger en 

ökad produktivitet och andra affärsfördelar i form av färre misstag och bättre kvalitet, för att 

nämna några.  

 

Studien behandlar hur man utvärderar webbtjänster utifrån hur användare upplever kvaliteten 

samt hur den uppfyller deras behov det vill säga nöjdheten. Den behandlar även hur man kan 

genomföra en utvärdering, dels teoretiskt och dels praktiskt genom en survey. Syftet är att 

förklara vad kvalitet inom tjänster är samt vilka aspekter som påverkar hur användare upplever 

det. Studien har en verklig förankring i och med att en utvärderande survey genomförts på en 

webbtjänst för mäklare skapad av Valueguard AB. 

 

Studien utfördes med hjälp av enkäter som besvarades av aktiva användare av tjänsten. Olika 

aspekter som påverkar kvaliteten undersöktes och resulterade i att man kan se ett tydligt samband 

mellan upplevda kvaliteten och nöjdheten. Det framgick även att användbarheten har en väldigt 

stor påverkan på kvaliteten.  

 

Nyckelord: Kvalitet, webbaserad tjänst, informationssystem, bostadsmarknad, Valueguard 
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Abstract 

Services on the Internet are not a new concept. There are countless suppliers of various types of 

services, online stores, and portals. When creating Web services it can be hard to predict how it 

will be used once launched. The time between idea and finished product time is rarely prioritized 

for design of good usability. Good usability is important because it provides increased 

productivity and other business benefits in terms of fewer errors and better quality. 

 

This study deals with how to evaluate Web services based on how users perceive quality and 

how it meets their needs of user satisfaction. The study also deals with how to conduct an 

evaluation, partly theoretical and partly practical through the use of a survey. The purpose is to 

explain what quality of service is and what aspects affect how users experience it. The study has 

a real presence in that an evaluative survey is conducted on a Web service created for estate 

agents by Valueguard AB. 

 

The study was conducted using questionnaires answered by active users of the web service. 

Various aspects that affect the quality was investigated and resulted in a clear correlation 

between perceived quality and satisfaction. It was also confirmed that usability has a very large 

impact on perceived quality. 

 

Keywords: Quality, web services, information systems, realtor, Valueguard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förord 

Denna uppsats är en kandidatuppsats, skriven på institutionen för informatik och media på 

Uppsala universitet våren 2014. Denna uppsats hade inte varit möjlig utan vänligt stöd av några 

personer som vi vill framföra vår tacksamhet till. 

 

Ett stort tack till Valueguard som tog emot oss och Vd:n Lars-Erik Eriksson som fungerade som 

ett bollplank under hela uppsatstiden, och gav oss mycket hjälp och tips kring att sammanföra 

och analysera data.  Vi vill även tacka vår handledare Franck Tetard som har gett oss mycket 

stöd och visat ett stort tålamod.   
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1. Inledning 

Denna uppsats beskriver genomförandet av en studie som omfattar en utvärdering av kvaliteten 

av en webbaserad tjänst (webbtjänst) skapad av Valueguard AB. 

I detta kapitel kommer företaget, företagets tjänst, problemområde och forskningsfrågor 

presenteras. Vi kommer att redogöra för uppsatsens syfte, kunskapsbidrag och de avgränsningar 

som gjorts. Avslutningsvis kommer uppsatsens disposition att presenteras. 

 

 

1.1 Valueguard   

Valueguard AB bildades år 2007 och utvecklar samt producerar ett index för att mäta 

bostadsmarknadens utveckling. Detta index heter Nasdaq OMX Valueguard KTH Housing Index 

(HOX®) och mäter prisutvecklingen för bostadsrätter och villor i Sverige. Deras kärnverksamhet 

kan beskrivas som insamling, strukturering samt distribution av data om bostadsmarknaden. 

Baserat på denna data utför Valueguard en rad olika tjänster. Bland annat en Intagstjänst för 

mäklare, försäkringskoncept, HOX® Indexlicens och olika konsultuppdrag. Vi har i denna studie 

endast behandlat deras intagstjänst. Ett intag är ett fackligt begrepp som används av 

fastighetsmäklare. Det beskriver och innefattar allt vad det kan innebära att träffa kunder, besöka 

och värdera fastigheter. Just begreppet intagstjänst är något som Valueguard kommit på själva 

eftersom det är en tjänst som används vid intag. 

 

Valueguards intagstjänst (tjänsten) är ett informationssystem för fastighetsmäklare. Tjänsten kan 

beskrivas som ett verktyg för att kunna söka och hitta information om bostäder via internet. I 

grunden baseras tjänsten på den metadata som finns strukturerad hos Valueguard om 

bostadsmarknaden från HOX® och nyttjas genom ett webbaserat gränssnitt, se Bilaga 1. Syftet 

med tjänsten är att underlätta för bostadsmäklare att förbereda sig inför intag. Genom att söka 

fram statistik kan mäklare fatta beslut och ge råd till sina kunder baserat på aktuell och relevant 

data. Användarna, det vill säga de fastighetsmäklare som använder tjänsten, kan utföra 

avancerade sökningar (anrop) via tjänsten och tillåts en kraftfull filtrering av resultaten. Detta 

tillåter att tjänsten kan nyttjas på olika sätt beroende på vad man söker efter. Sökfunktionen och 

den avancerade filtreringen som kan göras på resultaten är något som Valueguard är särskilt 

stolta över. Sökfunktionen tillåter användare att anpassa filtreringen genom att tilldela “relevans” 

till olika urvalskriterier. Relevansen av kriteriet bestämmer hur hårt sökfunktionen ska sålla 

resultat baserat på det specifika kriteriet, se Bilaga 1. Det medför att resultat presenteras med 

vissa värden trots att man valt att filtrera bort de resultat med låg relevans. Exempelvis: Om en 

mäklare söker efter enrumslägenheter i Uppsala med utgångspris på en miljon kronor, och valt 

en hög relevans på priset men låg relevans på antalet rum samt läge, kan resultaten innehålla två- 

och enrumslägenheter även utanför Uppsala som säljs för en miljon kronor.  
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Sökfunktionen i tjänsten används främst i syfte att uppskatta värdet av bostäder utifrån hur 

liknande eller närliggande bostäder är värderade, men även som stöd till mäklare då de vill styrka 

vissa uppgifter gentemot sina kunder genom att visa upp statistik från liknande fall. 

 

 

1.2 Problemområde  

Valueguard skapade sin intagstjänst i syfte att ge fastighetsmäklare ett verktyg för att underlätta 

förberedelser inför intagsmöten. Problemet är att Valueguard inte vet till vilken grad deras tjänst 

används i detta syfte. Problemet uppstår av ett antal olika anledningar. Användarna som utgörs 

av fastighetsmäklare består av en väldigt spridd grupp vilket gör dem svåra att kartlägga. Detta 

då mäklare kan arbeta som enskilda individer, tillhöra en fastighetsförmedling samt jobba 

antingen i storstäder eller på glesbygden vilket påverkar behovet av information om 

bostadsmarknaden och därmed hur tjänsten nyttjas. Det som ytterligare försvårar förståelsen är 

att statistiken kring vilka anrop olika användare gör skiljer sig väldigt mycket. Alla anrop till 

tjänsten loggas och utgör användarstatistik. Detta innefattar bland annat hur många sökningar 

som gjorts under en tidsperiod, vilket ger en bild av hur ofta en användare nyttjar tjänsten. Det är 

denna statistik som skiljer sig väldigt mycket mellan olika användare då vissa användare gör 

flera tusen sökningar per månad medan andra bara gör några enstaka. Svårigheter att förstå dessa 

problem leder till svårigheter att förstå vilket behov användare har, vilka behov som tjänsten 

fyller samt hur bra den lyckas med att fylla dessa behov. Valueguard har därför ett behov av att 

kartlägga användare av tjänsten, vilka uppgifter och aktiviteter genomförs med tjänsten, och 

inom vilka sammanhang dessa utförs.  

 

 

1.3 Forskningsfrågor  

Syftet med studien är att genomföra en undersökning för att hjälpa Valueguard att förstå hur 

deras tjänst används. För att göra detta vill vi utvärdera användbarheten samt kvaliteten av 

tjänsten. Genom att undersöka dessa kommer vi att kunna peka på styrkor och svagheter i den 

nuvarande tjänsten. Valueguard vill givetvis att deras tjänst ska hålla en hög standard av kvalitet 

och användbarhet. Målet vid slutet av undersökningen är att kunna kartlägga och åtgärda 

eventuella brister i kvalitet eller användbarhet.  

 

Efter att ha reflekterat kring ovanstående problemställning och efter flera möten med Valueguard 

kring dessa problematiska inslag har ett antal forskningsfrågor fastställts.  

 

★ Vad är kvalitet inom tjänster? 

★ Vilka nyttjar tjänsten och hur upplever de kvaliteten? 

★ Hur kan man påverka den upplevda kvaliteten? 
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1.4 Kunskapsbidrag 

Syftet med undersökningen är att förstå hur Valueguards intagstjänst används av dess användare. 

Detta för att kunna vidareutveckla tjänsten och öka dess kvalitet. Undersökningen kommer 

resultera i att man kan identifiera och kartlägga vilka som nyttjar tjänsten, vad som påverkar 

kvaliteten samt hur man kan förbättra nyttjandet. Genom att undersöka hur användare upplever 

tjänsten kan man få förståelse för vilken grad av tillfredställelse som tjänsten har för dess 

användare. Genom att undersöka vad som karaktäriserar kvalitet av informationssystem 

genererar våra resultat ett ökat medvetande hos verksamheten och därigenom en förståelse för 

användarnas arbetssätt och inställning. Detta kan ge en indikator på var det kan finnas brister. Vi 

hoppas utifrån detta att bidra med kunskap till Valueguard om hur de kan förbättra kvaliteten och 

därmed öka användningen av deras intagstjänst.  

 

 

1.5 Avgränsning  

Valueguards verksamhet omfattar fler områden än enbart deras tjänst. Inom denna undersökning 

kommer endast denna tjänst att behandlas och inte de övriga delarna av verksamheten.  

 

Inledningsvis var undersökningen inriktat på att undersöka hur tjänsten användes, det vill säga 

vad användare hade för behov och förväntningar och hur bra tjänsten lyckades uppfylla detta 

behov. Målet var en kartläggning av användare och hur tjänsten användes. Efter att vår 

litteraturstudie mognade blev studien mer riktad mot hur man utvärderar webbsidor. Därför har 

tyngdpunkten lagts på att utvärdera Valueguards tjänst utifrån dess kvalitet och användbarhet 

eftersom det tillåter oss att genomföra en vetenskaplig studie, samt att resultatet av den 

kunskapen kan vara till nytta för Valueguards förståelse om hur de kan förbättra tjänsten. 

Vi avgränsade oss därför till att utvärdera kvaliteten av företagets tjänst. Valueguard är dock 

fortfarande intresserade av en kartläggning av hur den faktiska användningen av tjänsten ser ut. 

Därför finns ett antal kvalitativa frågor i vår datainsamling. Dessa kvalitativa frågorna kommer ej 

att behandlas i denna uppsats. Dessa kommer istället att överlämnas till Valueguard för vidare 

analys.  
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1.6 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats delas in i sex avsnitt. Inledning, metod, teori, empiri, analysen och diskussion.  

 

I inledningen (1) kommer bakgrunden gås igenom, förklaring av problemområdet, syftet med 

undersökningen, och centrala begrepp. 

I metodavsnittet (2) beskrivs metoderna som valts för utförandet av undersökningen och som 

underlag för att besvara frågeställningarna.  

Teoriavsnitten (3) går igenom de teorier som valts som grund för att förklara forskningsområdet. 

I avsnittet empiri (4) redovisas svar och resultat från vår datainsamling.   

Analysavsnitten (5) behandlar resultat från vår undersökning och besvarar forskningsfrågorna.. 

I diskussionen (6) kommer vi att granska vår ansats och dess rimlighet samt förslå hur 

undersökningen kan utvecklas i framtiden. 

 

 

2. Teori 

I detta kapitel beskrivs hur kvalitet definieras samt några populära verktyg för att mäta kvalitet. 

En litteraturstudien har genomförts för att samla intressant material inom ämnet där vi belyser 

det som anses vara särskilt intressant. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning samt en 

beskrivning av hur dessa teorier är relevanta till vår undersökning. 

 

 

2.1 Kvalitet 

Kvalitet är ett svårdefinierat begrepp eftersom känslan av kvalitet är starkt kopplad till en 

upplevelse. Den upplevda kvaliteten, vad gäller fysiska varor och produkter, kan beskrivas som 

bristen på defekter eller ett mått på överträfflighet gentemot liknande produkter. Hur kan detta 

översättas till att beskriva webbsidor och framför allt webbtjänster? 

 

Kim och Stoel (2004) har genomfört en omfattande litteraturstudie kring ämnet kvalitet av 

webbsidor och beskriver att det finns goda empiriska belägg för att kvalitet av webbsidor 

beskrivs av flerdimensionella konstrukter. Det vill säga att det finns många aspekter eller 

dimensioner som tillsammans definierar kvalitet. Deras undersökning avslöjade fyra dimensioner 

av webbsidors kvalitet: informationsinnehåll, design, säkerhet, och integritet.  

 

Lin och Lu (2000). har genomfört en studie kring kvalitet av en webbaserad tidning och 

studenters uppfattning av kvalitet. Författarna beskriver webbsidors kvalitet som en 

tredimensionell konstruktion som består av  informationskvalitet, responstid, och systemets 

tillgänglighet. 
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Barnes and Vigden (2001) har genomfört ett omfattande arbete med ett instrument (WebQual) 

för att mäta kvaliteten av webbsidor på både icke-säljande och säljande webbplatser. Författarna 

har funnit fem dimensioner av kvalitet: användbarhet, design, informationsinnehåll, förtroende, 

och empati.  

 

Zhang och Dran (2002). Beskriver att olika dimensioner av kvalitet är viktiga för olika typer av 

webbsidor. Till exempel navigering är viktig för alla webbplatser, medan säkerhet är mer kritisk 

för e-handel. Samtidigt är vissa av dessa aspekter nödvändiga men inte tillräckliga för att 

framkalla positiva uppfattningar eller förhindra negativa uppfattningar om webbsidors kvalitet, 

medan andra funktioner är inte nödvändiga, men ökar positiva uppfattningar om webbplatsen 

kvalitet.  

 

Sammanfattningsvis så kan man dra slutsatsen att olika definitioner av kvalitet råder beroende på 

vilken typ av webbsida som denna skall beskriva. Men att de grundläggande dimensionerna kan 

sammanställas till: informationsinnehåll, design, responstid, systemets tillgänglighet, 

användbarhet, förtroende, säkerhet och integritet, och empati. Under litteraturstudien belystes 

även olika verktyg för att utvärdera webbsidor vi här valt att presentera de som anses vara mest 

populära. 

 

 

2.2 ServQual 

Det första verktyget som studerats är ServQual. Det är ett välkänt verktyg för att mäta kunders 

förväntningar och uppfattning av kvalitet i tjänster.  

 

Kvalitet i tjänster är enligt Parasuraman, et al., (1988) skillnaden mellan kunders förväntningar 

och hur de upplever den faktiska utförandet av tjänsten. Baserat på detta koncept utvecklade 

Parasuraman, et al., (1988) ServQual för att mäta kvalitet av tjänster i detaljhandel och andra 

servicebranscher. Lee et al (2006) beskriver att ServQual främst var skapad för industrier såsom 

detaljhandel, men har framgångsrikt införts på informationssystem (IS) för att mäta kvaliteten av 

dessa. Kvalitet i webbaserade tjänster beskrivs övergripande som det underhåll och support som 

tjänsteleverantören tillhandahåller för webbsidor. Författarna anser att kvalitet i tjänster blivit allt 

viktigare i och med uppkomsten av "e-business" (internetbaserad verksamhet) då kunder sluter 

avtal med återförsäljare som de inte har fysisk kontakt med och känslan av bra servicekvalitet 

påverkar hur kunder agerar. 
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ServQual innehåller fem dimensioner av kvalitet: pålitlighet, mottaglighet, empati, påtaglighet 

och försäkran: 

 Pålitlighet innebär förmågan att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och precist.  

 Mottaglighet är viljan att hjälpa online kunder och kunna förse med snabb service. 

 Empati som innebär den uppmärksamhet leverantören visar sina kunder online.  

Dock beskriver författarna att de andra dimensionerna, det vill säga påtaglighet och försäkran 

inte passar in i utvärdering av IS då de främst är riktade mot fysiska butiker. Försäkran är även 

väldigt starkt knutet till empati och utesluts därför inom kvalitet för webbtjänster. (Lee, et al., 

2006) 

 

ServQual har dock kritiserats för att lida av konceptuella och empiriska svårigheter. För att 

fastställa kvalitet av tjänster används ett poängsystem “Difference score”.  Man får fram detta 

genom att mäta skillnaden mellan hur kunder poängsätter sina förväntningar av en tjänst mot hur 

de upplevde tjänsten vilket leder till olika “gap”-mått av kvaliteten. (Dyke et al., 1997) 

Det är främst hur dessa värden samlas in och hanteras för att räkna ut gap-måtten som kritiseras 

av bland annat Dyke et al., (1997) och Buttle, F., (1996). 

 

 

2.3 WebQual 

Trots det stora behovet att veta hur konsumenternas uppfattning av webbplatser påverkar deras 

beteende, särskilt avsikten att besöka eller att genomföra köp, finns det ingen allmän åtgärd för 

att utvärdera webbplatser och ingen enighet om vad ett sådat instrument bör mäta. Av den 

anledningen har många forskare inom e-business varit tvungna att utveckla egna instrument för 

att utvärdera webbsidor. (Loiacono, et al., 2007) 

 

Loiacono, et al., (2007) utvecklade WebQual utifrån den motivering som beskrivs ovan. 

WebQual skall fungera som ett instrument att värdera kvaliteten av webbsidor. Den baseras på 

tolv aspekter: uppgiftsanpassad information, interaktion, pålitlighet, responstid, design, hur 

intuitivt webbsidor uppfattas, visuellt intryck, innovativitet, “flow”, integrerad kommunikation, 

affärsprocesser, och utbytbarhet. 

 

Yang, et al., (2005) kritiserar dock instrumentet för sin relevans för webbtjänster då den främst 

riktar sig mot att hjälpa webbdesigners att förbättra användarupplevelsen, och därför mer riktad 

mot design av användargränssnitt. Instrumentet tar heller inte interaktion mellan kund och 

leverantör i beaktning. 
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2.4 Webbtjänster 

Kvalitet av tjänster på webben (webbtjänster) är ett ganska nytt och underdefinerat begrepp, 

någonting som mycket beror på att det finns olika typer av webbsidor och som leder till 

svårigheter att definiera och tolka innebörden av kvalitet i tjänster för webbsidor. (Yang, et al., 

2005) 

Yang et al., (2005) har därför utvecklat och validerat en modell som är mer anpassat för 

webbtjänster baserat på de dimensioner som finns inom både ServQual och WebQual. De 

dimensioner som ingår denna modell sammanfaller till stora delar med vad vår litteraturstudie 

kring dimensioner av kvalitet som vi även anser är relevanta för vår studie. Vi har därför valt att 

utgå ifrån Yang et al., (2005) definition av kvalitet och använda denna modell som grund för vår 

undersökning av Valueguards webbtjänst. 

 

Modell för utvärdering av tjänstekvalitet (Yang, et al., 2005) 

 

 
Fig.1.  

 

Modellen i Fig.1 baseras främst med utgångspunkt ifrån den välkända acceptansmodellen 

Technology Acceptance Model (TAM) eftersom användaren först behöver anta internet som ett 

informations- och kommunikationsmedium. Sedan är webbaserade tjänster i grunden 

informationssystem som består av digital information och informationsinfrastruktur. Därför är 

informations- och systemkvalitet viktiga faktorer. (Yang et al. 2005) 

 

 

 



14 

 

 

 

 

TAM och att anta webbtjänster som informationsmedium: 

TAM utvecklades av Davis, F. (1989). och förklarar hur användares beslut att acceptera och anta 

ny teknologi bestäms, främst av användarens attityd gentemot systemets nytta och användbarhet. 

TAM bygger på, bland annat, uppfattad användbarhet (Perceived Usefulness) som beskriver i 

vilken grad individer förmodar att användningen av ett system kommer att öka dess 

arbetsprestation, och uppfattad lättanvändhet (Perceived Ease of Use) som beskriver i vilken 

grad en individ förmodar att användningen av ett särskilt system kommer att vara fri från 

ansträngning  

 

Informationskvalitet: 

Yang et al (2005) förklarar att informationskvalitet är en viktig aspekt för hur användare 

upplever kvalitet i webbtjänster. Författarna har delat upp informationskvalitet i två 

underkategorier. Nämligen “usefulness of content” som tolkas som innehållets nytta och 

användbarhet, och “adequacy of information” som översätts till tillförlitlighet av information.  

 

Innehållets nytta:  

Kan beskrivas som det värde, pålitlighet, omloppstid och noggrannhet som informationen håller. 

Värdet av information innefattar relevans och tydlighet. Pålitlighet beskriver dess exakthet och 

tillförlitlighet. Omloppstiden beskriver aktualitet och uppdateringsfrekvens. Noggrannhet 

beskriver hur pass fri från brister ett system är. (Yang et al., 2005) 

 

Tillförlitlighet av information:  

Beskriver den grad av fullständighet som informationen innehåller. Webbsidor bör tillhandahålla 

information som underlättar för användare att förstå de produkter och tjänster som erbjuds. 

(Yang, et al., 2005)  

 

Systemkvalitet: 

Beskriver kvaliteten på informationsutbytet på en webbplats ur ett användarperspektiv. 

Användbarhet anses som den vanligaste faktorn för att mäta systemkvalitet eller tillfredställelse 

hos användarna.  

Även faktorerna interaktion, navigation, tillgänglighet, hyperlänkar, underhållning och säkerhet 

är intressanta vilket gör att dessa tillsammans med faktorn användbarhet indelas i fyra 

“huvudattribut”: Användbarhet, tillgänglighet, säkerhet och interaktion. (Yang, et al., 2005) 
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Användbarhet: 

När man pratar om användbarhet av webbsidor påverkas detta främst av faktorer som innehållets 

layout och rubricering, struktur på sidan, gränssnitt, utseende och visuell design, 

sökfunktionalitet, och möjligheter till navigation på sidan. (Yang, et al., 2005) 

 

 

Tillgänglighet: 

Bekvämligheten med att använda en webbplats som informationssystem kan inte uppnås om den 

inte är lättillgänglig. För att en webbplats ska vara lättillgänglig krävs det att användarna när som 

helst har tillgång till sidan och att det har snabb responstid. (Yang, et al., 2005) 

 

Privacy/security: 

Med säkerhet syftar Yang, et al., (2005) på hur webbplatser samlar känslig information från sina 

användare för att förstå och tillhandahålla dem god service.  

 

Interaktion: 

Det finns tre typer av interaktioner: mellan användarna och den tillhandahållna tjänstens 

anställda, användarna och webbsidan och mellan användare som använder sig av samma tjänst.  

Trots att webbsidor erbjuder självservice är många användare måna om att få personlig service 

vilket gör interaktion intressant att undersöka. Detta likställs med den dimension inom ServQual 

som kallas empati. 

 

 

2.5 Kapitelsammanfattning 

Verktyget ServQual är främst skapad för tjänster inom detaljhandeln, och behandlar hur 

tjänsteleverantören bistår med service och support mot sina användare. Den har anpassats för att 

agera som ett mått på kvalitet av IS men lider av empiriska svårigheter. Den anses därav inte 

omfatta alla områden som behöver belysas i denna undersökning. WebQual riktar sig främst mot 

att utvärdera kvaliteten på webbsidor baserat mycket på utseende och design. Den utelämnar 

även interaktionen mellan kund och leverantör vilket vi anser är en viktig faktor inom den tjänst 

som skall utvärderas.  Den definition av kvalitet som Yang, et al., (2005) föreslår omfattar 

många av de dimensioner som vår litteraturstudie belyste och därför anses modellen som 

utvecklats av Yang, et al., (2005) vara ett komplett verktyg för att definiera och utvärdera 

kvalitet av webbtjänster.  
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3. Metod 

För att genomföra undersökningen har ett antal forskningsstrategier och metoder valts i vår 

ansats. Dessa kommer att redovisas och motiveras inom detta kapitel. 

  

 

3.1 Design och genomförande 

Genom det syfte och problemformulering som redovisats i tidigare kapitel anser vi att surveyer 

är den mest lämpade forskningsstrategin.  

 

Enligt Oates (2006) är surveyundersökningar är en vanligt förekommande metod för utvärdering 

av informationssystem. En survey är en kvantitativ metod som fokuserar på att samla samma typ 

av data från en stor grupp av användare på ett standardiserat och systematiskt sätt. Man söker 

sedan mönster i data och skapar statistik så att man kan generalisera för en större grupp än vad 

man riktat undersökningen till.  

 

I vårt fall omfattar datainsamlingen en stor grupp människor. Typen av data som insamlats är 

identisk och med hänseende till mängden respondenter och typen av data så anses surveyer vara 

den forskningsstrategi som bäst lämpar sig för att genomföra vår studie. Vår survey innehåller 

även frågor som är mer öppna och kvalitativa som inte behandlats utan är endast av intresse för 

Valueguard. 

 

Fördelen med en survey är att data kan samlas in från en stor grupp människor som sedan kan 

representera och generaliseras för en större befolkning. En annan fördel är att surveyer kan 

återanvändas, antingen mot liknande respondenter eller mot samma människor som svarat innan, 

vilket betyder att man t.ex. kan bekräfta antaganden. Vidare kan man generera en stor mängd 

data på kort tid till en liten kostnad. (Oates 2006) 

 

Nackdelen är att surveyer saknar djup, istället ligger fokus på att generera en stor mängd data.  

En annan nackdel är att man heller inte kan veta hur ärliga respondenterna är genom att 

observera deras kroppsspråk som man t.ex. kan göra vid en fysik intervju. Man tenderar även att 

endast fokusera på aspekter som kan mätas numerisk, därför överses ofta ämnen som ej kan 

mätas på detta sätt. (Oates 2006) 

 

Utförandet med en survey delas in i sex olika delar: Datakrav, datainsamlingsmetod, urvalsram, 

urvalsteknik, svarsfrekvens och urvalsstorlek. (Oates, 2006) 
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Datakrav 

När man genererar data genom surveyer är det viktigt att utforma vilken data man behöver 

generera. Då man sällan har möjlighet att ställa ytterligare frågor eller att följa upp med 

följdfrågor eftersom man ofta bara har en chans med respondenterna är det viktigt att tänka 

igenom på förhand vilken data som man behöver samlas in. Man bör därför tidigt ta i akt hur 

data skall analyseras, mönster som man kan leta efter samt vilka tolkningar man kan komma att 

göra som kan kräva ytterligare data. (Oates, 2006) 

 

Datainsamlingsmetod 

Behandlar vilken insamlingsmetodik som skall användas. Inom surveyer finns 

insamlingsmetoderna: Intervjuer, observationer, enkäter. (Oates, 2006) 

 

Urvalsram 

De personer som skall ingå i surveyen är definierade i en urvalsram. Det är utifrån denna ram 

som man sedan väljer sin urvalsgrupp. (Oates, 2006) 

I denna undersökning kommer detta innefatta alla mäklare som aktivt använder intagstjänsten.  

 

Urvalsteknik 

För att välja urvalsgrupp utifrån den ursprungliga ramen finns det olika tekniker.  Att välja 

urvalsgrupp baseras på huruvida det finns en hög sannolikhet för att respondenterna representerar 

ett snitt av en större folkmängd. Här kan man göra urvalet på olika sätt. Bland annat genom att 

systematiskt och slumpmässigt välja ut respondenter utifrån urvalsramen som kommer att bli 

urvalsgruppen. (Oates, 2006)  

Valueguards kundbas består av ca 800 användare. Vi utgick ifrån en urvalsram som innefattade 

ca 450 användare av dessa. Detta innefattade alla aktiva användare av tjänsten.  

 

Svarsfrekvens 

För att en survey ska vara valid och pålitlig är det viktigt att man får en hög svarsstatistik. Oates 

(2006) förklarar att om svarsstatistiken ligger runt 30 % är det bra, men siffror nere runt 10 % 

kan förekomma. Såldes är det viktigt att utarbeta strategier för att få många respondenter. (Oates, 

2006) 

 

Urvalsstorlek 

Tar upp reliabilitet och validitet, vilket betyder hur stor signifikans man kan dra av den utvunna 

data. För att kunna dra adekvata slutsatser är det vikigt att svarsfrekvensen är av signifikant 

storlek. (Oates, 2006) 
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3.2 Forskningsparadigm 

Vi kommer att genomföra vår undersökning med forskningsparadigmen positivism. Med det 

positivistiska forskningsparadigmet kan man anta att världen är strukturerad och ordnad och att 

den kan utforskas objektivt och neutralt av en utomstående observatör. Inom positivismen anser 

man att det finns en social och fysik miljö som existerar, och inte bara i våra tankar, som kan 

studeras. (Oates, 2006) 

 

 “The researcher ‘discovers’ this world by making observations and measuremens and producing models 

(hypotheses, theories) of how it works.” (Oates, 2006 s.286) 

 

För att finna och bekräfta fenomen genom observationer och genom att testa hypoteser och 

teorier används ofta olika kvantitativa dataanalysmetoder. Statistiska och matematik verktyg 

anses som logiska och ändamålsenliga för att analysera fenomen och resultat. (Oates, 2006) 

 

Grundtesen inom positivismen är alltså att söka efter mönster och fenomen precis som med en 

survey. I denna studie ligger fokus på att utvärdera Valueguards tjänst utifrån de teorier och 

hypoteser som har uppenbarat sig under litteraturstudien och därför anses positivismen bäst 

förknippad med vårt forskningsområde.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetodik 

Vi använde oss av enkäter som datainsamlingsmetod där frågorna utformades för att undersöka 

den problemställning som beskrivs i kapitel 1.3 för att besvara våra forskningsfrågor som 

beskrivs i 1.4.  

 

Enkäter består av en uppsättning frågor som skall svara mot de fastställda datakraven i 

undersökningen. De är riktade till undersökningens urval och skall därmed vara konstruerade 

med respondenterna i åtanke. Frågor och svarsalternativ skall vara utformade så att de uppfattas 

och förstås liktydigt av alla respondenter. (Oates, 2006)  

 

Enkäter förknippas väldigt starkt med att genomföra surveyer och delar många egenskaper. 

Fördelarna med enkäter är att det är enkelt att samla in data från en stor mängd människor, enkelt 

att administrera, mäta attityder och standardiserad så antalet felaktiga svar minskas.(Collie et al, 

2009) Enkäter är även enkla att anpassa efter respondenters behov eftersom denne kan svara på 

enkäten när det finns tid och möjlighet.(Bryman, A. 2008) 

Vidare förklarar författaren att en nackdel med enkäter är om frågor är otydliga och respondenter 

ej förstår, kan man ej förtydliga dessa och svarsstatistiken kan i slutändan bli felaktig.  
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Heller kan ej följdfrågor ställas vilket kan vara en fördel vid t.ex. intervjuer. Bryman (2008) 

förklarar även vidare att en annan stor nackdel är bortfallet man får vid enkätundersökningar. Det 

är därför viktigt att utforma enkäten för att minimera risken för bortfall.   

 

När enkäten skapades hade togs följande punkter i beaktning för att minska tvetydigheter och 

lågt deltagande: 

 

● Frågorna skall i högsta möjliga mån inte innehålla mer än 20 ord(Oates, 2006 s. 221) 

● Enkäten skall innehålla en liten sammanfattning och vad syftet med enkäten är och den 

estimerande tiden för enkäten (Collie et al, 2009) 

● Frågeformuleringarna skall i största möjliga mån vara objektiva. Ledande frågor skall 

varken vara positivt eller negativt laddade, neutrala formuleringar är att föredra. 

(Jacobsen 2002, s. 304-305; Oates 2006, s. 222) 

● Frågorna skall vara formulerade så att tvetydligheter inte kan uppstå. T.ex. att begrepp 

kan tolkas på olika sätt. (Oates 2006, s. 222; Jacobsen 2002, s. 302-303)  

● Frågor som innehållsmässigt hör ihop skall ställas i anslutning till varandra.(Ekström et 

al. 2010) 

● Frågorna skall förtestas av olika användare för att undvika oklara och tvetydliga frågor 

som kan misstolkas.(Ekström et al. 2010) 

● Tydliga instruktioner hur svarandet skall gå till, Skall de t.ex. välja ett eller flera 

alternativ. (Bryman, A. 2008 s.236) 

 

Utifrån ovanstående punkter skapades en enkät som består av 29 frågor indelade i 6 olika 

kategorier: Typ av användare, tjänstens innehåll, funktionalitet, tillfredställelse, support och 

avslutande frågor. Alla dessa kategorier innehåller ett antal frågor som innehållsmässigt hör ihop.  

I början av enkäten beskrev vi syftet och hur lång tid den estimerades att genomföra. Detta för att 

respondenten skall känna ett syfte och värde med enkäten och genom detta öka svarsstatistiken. 

För att förhindra att frågor skulle misstolkas pilottestades enkäten utav både vår handledare på 

Uppsala Universitet och en mindre grupp respondenter. Feedbacken vi fick användes för att 

förbättra enkätfrågorna och dess utformning. För att ytterligare förhindra misstolkningar gjordes 

frågorna korta, tydliga, välformulerade och i största möjliga mån utformades ledande frågor för 

att varken vara positivt- eller negativt laddade. Även frågorna där möjligheten att välja flera 

svarsalternativ fanns förtydligades för respondenterna.  

 

Efter att ha granskat ett antal olika undersökningsverktyg beslutade vi oss för att använda  

Surveymonkey för att skapa enkäten, skicka ut den och samla svaren. Detta för att 

respondenterna inte skulle bli anonyma som vid användandet av t.ex. det enkätverktyg som 

tillhandahålls gratis av Google Drive. Eftersom både påminnelser till de som inte svarat skulle 

skickas ut, och utlottning av biobiljetter till de som deltagit var det väsentligt att kunna se vilka 
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som svarat. Gratisversionen av Surveymonkey hade dock brister. Endast 10 frågor kunde skapas 

och endast 100 svar kunde samlas in.  

Eftersom vår urvalsgrupp bestod av 450 användare, och vår enkät innehöll 29 frågor användes 

istället betalversionen där obegränsat antal frågor kunde skapas och 1000 svar i månaden kunde 

samlas in vilket medförde inga begränsningar på utformningen av vår enkät.  

 

 

3.4 Enkätens genomförande   

När frågorna till enkäten skapades utgick vi från den avgränsning som beskrivs i punktform i 

kapitel 3.3 och den ursprungliga enkäten som föreslagits av Yang, et al., (2005) har anpassats, se 

Bilaga 2. Vi utgick ifrån samma enkät som använts av Yang, et al., (2005) och valde alla frågor 

som vi ansåg var relevanta för att undersöka Valueguards tjänst. Vi tolkade frågorna utifrån vad 

vi ansåg att Yang et al. syftade på och anpassade de så att de hade relevans för vår undersökning. 

Vi reflekterade över vad som saknades och la därmed till ytterligare frågor (EF 1-6). Vi 

diskuterade sedan under möte med Valueguard om de ansåg att det saknades frågor. Detta 

resulterade i ett antal kvalitativa frågor (EF 7-13). Nedan presenteras alla frågor som ingår i 

enkäten samt deras syfte.  

 

Usefulness of Content (UC) 

(UC-1) Tycker du att den information som presenteras i tjänsten är relevant?  

För att undersöka detta ställs frågan ovan. Detta för att förstå det värde som informationen har. 

Då tjänsten är just en tjänst blir denna rubrik något mindre väsentlig då det inte finns mycket 

innehåll på hemsidan. Informationens pålitlighet i form av exakthet och tillförlitlighet ansågs 

vara mindre relevant och väldigt svårt att kvantifiera i detta fall.  

 

Adequacy of Information (AI) 

(AI-1) Anser du att det finns tillräckligt dataunderlag i form av tidigare försäljningar?  

(AI -2) Har du fått stöd, utbildning, information, osv. för att kunna hantera tjänsten? 

Dessa frågor är ämnade att undersöka vilken grad av fullständighet som informationen 

innehåller. Webbtjänster bör tillhandahålla information som underlättar för användare att förstå 

tjänsten. 

 

Usability (UA) 

(UA-1) Tycker du att informationen som presenteras är tydlig?  

(UA-2) Tycker du att tjänstens layout är logisk?  

(UA-3) Tycker du att det finns tillräckligt med möjligheter att anpassa din sökning?  

(UA-4) Tycker du att det är enkelt att hitta önskad information? 

(UA-5)Hur upplever du sökfunktionen för att hitta relevanta försäljningar? 
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Med dessa frågor vill vi förstå hur användare upplever faktorer som påverkar användbarheten 

som innehållets layout, struktur, sökfunktionalitet, och möjligheter till navigation på sidan. Vad 

gäller utseende, visuell design, och användargränssnitt har dessa valts bort då det inte funnits 

utrymme för detta i enkäten.  

 

Accessability (AA) 

(AA-1)Tycker du att tjänsten har snabb responstid?  

(AA-2)Tycker du att tjänsten är lättillgänglig? 

Här vill vi undersöka tillgängligheten av tjänsten för att förstå den grad av bekvämlighet som 

uppnås.  

 

Privacy/Security 

Denna aspekt har helt och hållet uteslutits från studien. Detta beslutades efter möte med 

Valueguard då vi gemensamt enades om att det inte fanns utrymme, relevans, eller intresse att 

behandla säkerhet inom studien. 

 

Interaction (IA) 

(IA -1) Tycker du att du får tillräckligt snabb support vid frågor/funderingar? 

(IA-2) Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med tjänsten?  

Trots att tjänsten används som självservice är det viktigt att användare får en känsla av personlig 

service eftersom de betalar för att nyttja tjänsten. Detta med återkoppling till ServQual som 

lägger vikt på mottaglighet och empati där vikten av att leverantören visar god service gentemot 

sina användare belyses. Med dessa frågor vill vi undersöka hur användare upplever detta. 

  

Overall Satisfaction (OS) 

(OS-1) Upplever du att tjänsten uppfyller dina behov? 

(OS-2) Hur nöjd är du med tjänsten överlag? 

Dessa frågor är ämnade för att få ett konkret mått på hur nöjda användarna är med tjänsten i sin 

nuvarande form. Detta mått kommer hjälpa oss att förstå vilka konstrukter som påverkar 

nöjdheten. 

 

Overall Service Quality (OQ) 

(OQ-1) Hur överensstämmer kvaliteten av tjänsten dina förväntningar? 

(OQ-2) Vilket alternativ passar bäst in på din uppfattning av tjänsten? 

Vi vill, förutom nöjdheten, även förstå vilken kvalitet användare upplever att tjänsten håller.  

 

Egna Frågor (EF) 

(EF-1) Kön? 

(EF-2) Åldersgrupp? 

(EF-3) Hur ofta använder du tjänsten inför intag? 
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(EF-4) Använder du tjänsten till annat än att förbereda intag? 

(EF-5) Hur länge har du arbetat inom mäklarbranschen? 

(EF-6) Vilket län är du verksam i? 

Ovanstående frågor är ämnade att förstå demografin kring de som svarar på enkäten. Vilket kan 

hjälpa oss att förstå vilka användare som nyttjar tjänsten.  

 

(EF-7) Finns det information som saknas, i så fall vilken? 

(EF-8) Vilka av dessa funktioner använder du dig utav? 

(EF-9) Upplever du att det finns funktioner som saknas, i så fall, vilken/vilka? 

(EF-10)Hur stor förkunskap, med avseende på datorkunskap, bedömer du att man behöver för 

att använda tjänsten?  

(EF-11) Hur använder du tjänsten? 

(EF-12) Hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera tjänsten till en kollega? 

(EF-13) Tar du del av nyhetsbrev från Valueguard om bostadsmarknaden? 

Dessa frågor innefattar kvalitativ data och kommer främst användas av Valueguard för att 

kartlägga användare. 

 

 

3.5 Metodik för dataanalys 

Det finns två typer av dataanalys: kvalitativ och kvantitativ. Vi har valt att genomföra en 

kvantitativ dataanalys då vi valt enkät som vår insamlingsmetod.  

 

Kvantitativ dataanalys bygger på tekniker och betydelsetester för att skapa förtroende i 

slutsatserna. Fördelen med att använda kvantitativ dataanalys är att man kan analysera en stor 

mängd data med hjälp av olika mjukvaruprogram för att utforska olika mönster och tendenser i 

data. (Oates, 2006)  

 

Oates (2006) förklarar att det finns olika typer av kvantitativ data som analyseras med olika 

tekniker. Dessa är nominal, ordinal, kvot, intervall, diskret och kontinuerlig data. Endast 

nominal- och ordinal data kommer att behandlas i denna uppsats. 

 

Nominal data är kategoriserade data utan numeriskt värde. T.ex. fråga EF-1. Svaret kan endast 

vara kvinna eller man, och enda analysen som kan göras av denna data är frekvensen. Med 

ordinal data allokeras nummer till en kvantitativ skala. T.ex. fråga UA-2 har svarsalternativet en 

skala från 1-5 där 1 är: Nej, inte alls och 5: Ja, fullt ut. Med denna data kan vi med en 

rankingskala se hur respondenterna uppfattar olika aspekter med tjänsten. Denna data kallas även 

för “ranked data”. (Oates 2006) 

För att erhålla mätbara värden har enkäten skapats utifrån Yang, et al., (2005) ursprungliga 

frågeformulär (Bilaga 2). Alla frågor som innehållsmässigt hör ihop har samlats under 
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“konstrukter”. Konstrukter representerar aspekter, som i vårt fall är usability (UA), Interaction 

(IA), Usefulness of content (UC), accessability (AA) och Adequacy of information (AI). Dessa 

används för mäta användarnas uppfattning av de olika aspekterna. Dessa konstrukter är sedan 

relaterade till den upplevda kvaliteten (OQ) samt nöjdheten (OS). Vi har räknat ut medelvärdet, 

medianen och standardavvikelse på konstrukterna samt nöjdheten och kvaliteten för att se hur 

användarna upplevde Valueguards intagstjänst. För att göra detta användes de statistiska 

verktygen Microsoft Excel och Sofa Software. Excel användes för att utföra enklare beräkningar 

såsom medelvärde, medium, standardavvikelse och cross tabulations. Sofa Software användes 

till att utföra Pearson korrelationstest.  

 

För att rangordna datan användes följande datakodning, skalan 1-5 är representativ för alla våra 

konstrukter och skalan 1-10 för nöjdheten och kvaliteten, skalan 1-10 användes för att få en 

större noggrannhet: 

 

Upplever du att tjänsten uppfyller dina behov? 
1. Nej, inte alls 
2 
3 
4 
5. Ja, fullt ut 

 

Hur nöjd är du med tjänsten överlag? 
1. Inte alls nöjd 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Mycket nöjd 

 

Ett sätt att hitta relationer i data är att använda sig av korrelationer. Två sätt att mäta detta är 

genom: Spearmans rankkorrelationskoffecient eller Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Person’s fungerar med interval och ratio data och är 

således det statistiska mätverktyget som använts. Det man mäter är sambandet eller korrelationen 

mellan två variabler. Givet att värdet är +1 eller -1, 1 är det högsta positiva korrelationsvärdet 

(R) och -1 betyder lägsta R. Om två variabler har ett positivt korrelationsvärde betyder det att om 

ena variabeln går upp kommer även andra göra det. Om två variabler istället har ett negativt 

korrelationsvärde betyder det att om ena variabeln stiger kommer den andra att minska.  
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För att mäta sannolikheten av att det antagna förhållandet inte beror på en slump tittar man på 

sannolikheten (P), om p är < 0,05 betyder det att sannolikheten av ett förhållande mellan två 

variabler beror på slump i mindre än ett fall av 20. (Oates, 2006) 

 

 

4. Empiri 

För att förbereda studien genomfördes att antal möten med Valueguard för att bestämma vad som 

skulle undersökas, se Bilaga 4. Förutom möten med företaget hade vi främst kontakt via e-post. 

Efter diskussion och avgränsning av inriktning av studien definierades problemområde, 

forskningsfrågor och ansats. I detta kapitel beskrivs de resultat som datainsamlingen lett till samt 

hur vi gått tillväga för att sammanställa och analysera den. 

 

 

4.1 Enkätens svar 

Efter att enkäten genomförts och svaren från den sammanförts har ett antal tabeller skapats för 

att enklare redovisa den data som samlats in. Med återkommande påminnelser och utlottning av 

biobiljetter svarade 136 respondenter på enkäten. Med en urvalsram på 450 användare hamnade 

svarsprocenten på 30 %. 

 

EF - Egen fråga 

UA - Usability 

AA - Accesability 

IA - Interaction 

AI - Adequancy of information 

UC - Usefullness of content 

OQ - Overall service quality 

OS - Overall satisfaction 
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Egna frågor (EF)  Antal svar  Procent 

EF-1 - Kön    

kvinna  64 47 % 

man  72 53 % 

EF-2 - Ålder    

under 30  41 30 % 

30-39  52 38 % 

40-54  33 24 % 

över 54  10 7 % 

EF-3 - Användning av tjänst inför intag    

Inför varje eller nästan varje intag  94 70 % 

Inför ca tredje fjärdedelar av alla intag  16 12 % 

Ungefär vartannat intag  11 8 % 

Ungefär vart tredje eller vart fjärde intag  8 6 % 

Mer sällan  5 4 % 

EF-5 - Erfarenhet av branschen    

<1år  11 8 % 

1-2år  22 16 % 

3-5år  33 24 % 

6-9år  32 24 % 

10-19år  26   19 % 

>20år  12 9 % 

EF-6 - Verksamhetslän    

Skåne  12 9 % 

Stockholms län  77 57 % 

Uppsala län  28 21 % 

Västra Götalands län  11 8 % 

Tabell 1 - Sammanställning av demografiska frågor 

 

Det är intressant att förstå vilka användare som nyttjar tjänsten. Det är även relevant för att förstå 

rimligheten av hur de svar vi analyserat kan vara representativa för den totala populationen. I 

tabell 1 sammanställs svar på de frågor som syftar till att förstå detta.  
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Genom att tolka sammanställningen i tabell 1 kan man se att skillnaden mellan kvinnor och män 

var väldigt liten. Detta är rimligt och representativt för den totala populationen. En stor andel 

respondenter (38 %) var mellan 30-39 år. Vi fann en väldigt jämn spridning bland de mäklare 

som svarat, där cirka en fjärdedel vardera varit verksamma mellan 3-5 år samt 6-9 år.  

 

Mest intressant är att de flesta (70 %) använder tjänsten inför varje eller nästan varje intag, samt 

att Stockholm och Uppsala är de vanligast förkommande länen som respondenter varit 

verksamma inom. Detta besvarar några av de oklarheter som fanns i vår problemställning i 

kapitel 1.2, nämligen var användare av tjänsten främst är verksamma samt hur 

användningsfrekvensen ser ut i verkligheten.  

 

 
Tabell 2.1 - Medelvärde, median och standardavvikelse för konstrukterna 

 

 
Tabell 2.2 - Medelvärde, median och standard avvikelse för nöjdhet och kvalitet  
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I tabell 2.1 samt 2.2 har uträkning av medelvärde, median samt standardavvikelse för de fem 

konstrukterna samt nöjdhet (OS) och kvalitet (OQ) sammanställts.  

Dessa har delats upp i olika tabeller eftersom de baserats på olika skalor. Bland konstrukterna har 

AI det lägsta medelvärdet vilket innebär att den har störst potential att ökas. Pearson’s 

korrelationstest utfördes på delfrågorna inom AI för att undersöka om det fanns ett samband.  

Målet var främst att undersöka om det fanns ett samband mellan hur respondenter uppfattade 

huruvida de fått tillräckligt med utbildning och stöd för att nyttja tjänsten (AI-2), vilket skulle 

kunna tyda på att det fanns brister och möjlighet till förbättring.  

 

 

Adequacy of information (AI) 

AI-1  Anser du att det finns tillräckligt dataunderlag i form av tidigare försäljningar? 

AI-2 Har du fått stöd, utbildning, information, osv. för att kunna hantera tjänsten 

 

*** = p <0,001 

**  =  p <0,01 
OS (R) OQ (R) 

AI-1 0.662*** 0.554*** 

AI-2 0.267** 0.159 

Tabell 2.3 - Resultat från korrelationstest mellan AI och OS/OQ 

 

Resultaten i tabell 2.3 motbevisar dock vår tes om att ökat stöd och information kring tjänsten 

kan öka nöjdheten och/eller kvaliteten. Korrelationstestet visade väldigt låg sannolikhet med 

ingen eller rimlig signifikans vad gäller fråga AI-2. Dock visade testet högre sannolikhet med 

stor signifikans vad gäller fråga AI-1. Detta kan däremot inte leda till någon intressant slutsats 

eftersom dataunderlaget till tjänsten samlas indirekt ifrån mäklarna själva då de redovisar sina 

genomförda försäljningar hos Bostadsverket som Valueguard sedan sammanställer till statisktik. 

Detta innebär att det finns väldigt lite som Valueguard kan påverka eftersom de endast samlar 

och presenterar den data som finns tillgänglig. Denna ansats utvecklades däremot för att 

undersöka hur alla konstrukter påverkade nöjdheten och kvaliteten. Svaren från konstrukterna 

sammanfördes i två grupperingar, ett nedre, samt ett övre skikt. Det nedre innehöll alla som 

svarat mellan 1-3 på varje konstrukt samt att det övre innehöll de som svarat 4-5. Medelvärdet på 

nöjdhet samt kvaliteten beräknades för båda dessa skikt så att den konstrukt som innehöll den 

största differensen kunde identifieras. Även svar från den totala mängden inkluderades.  
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Tabell 3.1 - Skillnad av medelvärde mellan konstrukt och OS 

 

 
Tabell 3.2 - Skillnad av medelvärde mellan konstrukt och OQ 

 

Resultat från ovan nämnda ansats presenteras i tabell 3.1 samt 3.2. Dessa visar att den konstrukt 

som fått högsta differens både vad gäller nöjdhet samt kvalitet är användbarhet (UA). Denna 

konstrukt visade även det lägsta medelvärdet av det nedre skiktet samt det högsta för det övre. 

För att vidare undersöka och validera detta genomfördes Pearson’s korrelationstest på alla 

konstrukter, kvalitet och nöjdhet. 

 

 

 

 



29 

 

 

*** = p <0,001 

**  =  p <0,01 
AI (R) UA (R) AA (R) IA (R) OQ (R) OS (R) 

UC 0,433*** 0,62*** 0,338*** 0.469 0.583*** 0,529*** 

AI  0,55*** 0,38*** 0.613*** 0.58*** 0.437*** 

UA   0,482*** 0,673 0,79*** 0,65*** 

AA    0,623*** 0.53*** 0,396*** 

IA     0,65** 0.501** 

OQ      0,769*** 

Tabell 4.1 - Resultat från Pearson's korrelationstest på konstrukter, nöjdhet och kvalitet 

 

Resultat från korrelationstestet som visas i tabell 4.1 bekräftar och bidrar med validitet till vårat 

antagande om ett starkt samband med stor statistisk signifikans mellan UA och OS (R = 0,65/ p 

<0,001) samt mellan UA och OQ (R = 0,79/ p <0,001). Testet visade även att det finns ett starkt 

samband mellan OQ och OS (R = 0,77/ p <0,001). För att undersöka detta vidare utfördes ett 

korrelationstest mellan varje fråga inom UA gentemot både OS och OQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Usability  (UA) 

(UA-1) Tycker du att informationen som presenteras är tydlig?  

(UA-2) Tycker du att tjänstens layout är logisk?  

(UA-3) Tycker du att det finns tillräckligt med möjligheter att anpassa din sökning?  

(UA-4) Tycker du att det är enkelt att hitta önskad information? 

(UA-5)Hur upplever du sökfunktionen för att hitta relevanta försäljningar? 

 

*** = p <0,001 

**  =  p <0,01 
OS (R) OQ (R) 

UA-1 0.582*** 0.486*** 

UA-2 0.533*** 0.424*** 

UA-3 0.668*** 0.559*** 

UA-4 0.63*** 0.465*** 

UA-5 0.701*** 0.634*** 

Tabell 5.1- Resultat från korrelationstest från beståndsfrågor av UA gentemot OS och OQ 

 

 

Resultaten från tabell 5.1 visar att de faktorer som har starkast samband mot OS är UA-3  

(R = 0.67 / p <0,001) samt UA-5 (R= 0,7 / p<0,001). Detta innebär att de faktorer som anses 

viktigast för användare är sökfunktionen samt möjlighet till att anpassa sökningar. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer utfallet av den empiriska studien jämföras med vår teori. Samtliga svar 

har sammanförts och kommer att analyseras för att besvara våra forskningsfrågor. 

  

★ Vad är kvalitet inom tjänster? 

★ Vilka nyttjar tjänsten och hur upplever de kvaliteten? 

★ Hur kan man påverka den upplevda kvaliteten? 

  

 

5.1 Vad är kvalitet inom tjänster? 

Som det beskrivs i den modell Yang et al (2005) föreslår skall de fem konstrukter som 

enkätfrågorna indelats i, utgöra ett mått för kvalitet och nöjdhet. Detta har bekräftats och stöds av 

korrelationer mellan konstrukterna och den upplevda kvaliteten(OQ) eftersom vi funnit stark 

signifikans (<0,001) för fyra av konstrukterna (UC, AI, UA och AA) samt rimlig signifikans 

(<0,01) för IA. Korrelationen mellan OQ och nöjdhet(OS) var även väldigt stark. 

Man kan därav dra slutsatsen att de fem konstrukterna har stark relation till kvaliteten samt att 

kvalitet och nöjdhet har en väldigt stark relation med varandra vilket överensstämmer med annan 

forskning inom området. 

 

“The five factors significantly affected users’ overall service quality evaluation, which in turn influenced 

user satisfaction” (Yang et al., 2005) 

 

 “Moreover, as predicted, it showed that the overall quality had a positive, significant influence on user 

satisfaction” (Yang et al., 2005) 
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5.2 Vilka nyttjar tjänsten och hur upplever de kvaliteten? 

Enkätundersökningen visar att användare upplever att Valueguards tjänst generellt sett har hög 

kvalitet (se tabell 2.2). Attityden till intagstjänsten är genomgående positiv. Vår analys av de 

demografiska frågorna har lett till insikten att de flesta användare är verksamma inom Stockholm 

och Uppsala län och nyttjar tjänsten inför nästan varje intag. Detta ger delvis oss en kartläggning 

av tjänstens användare samt att det bidrar med, till viss del, insikt i deras behov. Att tjänsten 

nyttjas inför varje intag tyder på att det finns ett informationsbehov inför varje intag. Att närmre 

80 % av de som svarat är verksamma inom storstäder tyder på att en väldigt stor del av 

användare som utnyttjar tjänsten har specifika behov av information eftersom det är skillnad på 

information kring lägenheter och villor. Då flera användare är verksamma inom storstäder 

kommer fler lägenheter säljas och även finnas ett större behov av specifik information om 

exempelvis antalet våningar, balkongläge samt krav på informationens exakthet. Denna insikt 

tillsammans med det låga medelvärdet för UA (se tabell 2.1) kan tyda på en konkret brist som 

bör åtgärdas. Det är dock svårt att validera en sådan tes eftersom data endast beskriver vilket län 

användare är verksam inom vilket inte kan likställas med att vara verksam inom en storstad. 

Trots detta är insikten ändå intressant och bör undersökas närmre med hjälp av de kvalitativa 

frågorna som ingick i enkäten.  

 

 

5.3 Hur kan man påverka den upplevda kvaliteten?  

Efter att ha studerat resultaten från korrelationstestet som presenterats i tabellen 5.1 kan man se 

att de konstrukter som påverkar nöjdheten och kvaliteten mest var användbarhet (UA), 

interaktion (IA) och tillförlitlighet av information (AI). Därav dras slutsatsen att support, tydlig 

presentation av relevant information, tydlig och logisk layout, möjlighet till anpassning av 

information samt robust sökfunktionalitet är de viktigaste faktorerna som påverkar Valueguards 

tjänst.   

 

Användbarheten är den konstrukt med högst påverkan på kvalitet och nöjdhet. Detta är någon 

även Yang, et al., (2005) bekräftar: 

 

“Among the five factors, usability appeared to be the most important because it explained the largest 

portion of the total variance “ (Yang et al., 2005) 
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Vidare undersökning av användbarheten visar att sökfunktionalitet och möjlighet att anpassa 

sökresultat har högst påverkan på nöjdhet och kvalitet. Detta är intressant ur perspektivet att 

sökfunktionen är intagstjänstens kärnfunktion. Detta betyder att om fokus läggs på att förbättra 

sökfunktionen förbättras användbarheten, den upplevda kvaliteten, och därmed nöjdheten. 

Tidigare forskning stärker att användbarhet påverkar nöjdhet och att nöjdhet i sin tur även 

påverkar lojalitet hos kunder.  

 

 “We analyze the effect of usability, reputation and satisfaction on consumer loyalty. The results have 

revealed the existence of a positive and significant influence of reputation and satisfaction on website 

loyalty... we confirm the influence of usability on consumer satisfaction.” (Casaló, L. V., Flavián, C., & 

Guinaliu, M., 2008) 

 

En annan faktor som har hög påverkan är interaktionen. Svaren från enkätundersökningen visar 

att frågorna som rör supporten och relationen mellan kund och tjänsteleverantören har hög 

inverkan på användarnas nöjdhet och tjänstens kvalitet. Detta överensstämmer med ServQual 

som tar upp aspekterna mottaglighet och empati som belyser viljan att hjälpa kunder, förse dem 

med service, och visa uppmärksamhet mot kunderna. Eftersom konstrukten AI hade stor 

påverkan men lågt medelvärde förväntades utbildning och information kring hur tjänsten kan 

nyttjas ha en större inverkan. Vid möte med Valueguard diskuterades huruvida användare förstod 

hur alla funktioner skulle användas. Ett tidigt förslag var att tydligare informera kring hur 

funktioner skulle nyttjas. Det framgår dock att detta är felaktigt.  

 

Uppenbara brister i användbarhet eller kvalitet är svåra att finna bland resultaten av studien. Det 

är därför svårt att förslå åtgärder för att öka kvalitet av tjänsten. Det tydligaste resultatet av 

studien är ett bekräftande av att användbarhet har en väldigt stark påverkan på kvalitet samt att 

kvalitet i sin tur har en väldigt stark påverkan på nöjdhet. Andra slutsatser som kan dras av 

resultaten är att nöjdhet, vad gäller användning av webbsidor, påverkas starkast av: (1) att 

presentera innehåll och information på ett tydligt sätt, (2) tillhandahålla en effektiv support samt 

ett empatiskt förhållningssätt gentemot användare, (3) säkerställa att informationsinnehåll är 

enkel att hitta, (4) erbjuda en robust sökfunktion som kan användas till sitt ändamål, (5) grunda 

goda möjligheter till att anpassa sökningar. Dessa punkter är främst viktiga för verksamheter som 

vill nå högre kvalitetsmål vad gäller webbtjänster och bör tas hänsyn till under utveckling för att 

säkerställa att användare upplever en större grad av nöjdhet. 
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6 Reflektioner 

I detta kapitel utförs en kritisk granskning av studien. Våra tankar kring studien och dess 

genomförande redovisas. Dessutom presenteras förslag till vidare forskning. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av arbetet som genomförts och slutsatserna som kunde dras.  

 

 

6.1 Metodologiska ställningstaganden 

För att få svar på våra forskningsfrågor har en litteraturgenomgång och en empirisk studie 

genomförts. Den redovisade litteraturgenomgången ger en insikt i olika metoder att utvärdera 

tjänster och hemsidor som har stark anknytning till studien. Vi har fört en diskussion kring val av 

teoretisk modell och presenterar den modell som vår studie är baserad på samt beskrivit de olika 

aspekter som ingår i denna. Det är dock viktigt att påpeka att korrelationsanalysen som gjorts har 

begränsningar i och med att det är frågan om korrelationer mellan endast två konstrukter. En 

djupare analys skulle ta i beaktande till exempel hur fler än två konstrukter interagerar (t.ex. 

genom MANOVA eller multiple regression). Detta innebär att det är svårt att dra slutsatser på 

modellnivå. Vi har däremot endast dragit slutsatser på konstruktnivå och relationer mellan 

konstrukter. 

 

I den empiriska studien använde vi kvantitativa metoder i form av en enkät.  

Vi har redovisat för den urvalsram, urvalsteknik samt hur data analyserats. Vi har även beskrivit 

hur frågorna delas in i konstrukter för att kunna tolkas utifrån hur de varit relaterade till varandra 

vilket står till grund för våra slutsatser och utvärderingar. Det kan dock belysas att valet att utgå 

ifrån de enkätfrågor som Yang, et al., (2005) nyttjat i deras studie har lett till att konstrukterna 

innehåller en olika mängd frågor eftersom många exkluderats. Eftersom vi valt att plocka bort 

stora delar pågrund av relevans eller utrymme har områden kan vissa konstrukter ha låg validitet.  
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6.2 Undersökningens trovärdighet och rimlighet 

Undersökningens trovärdighet och rimlighet motsvarar begreppen reliabilitet och validitet inom 

kvantitativa studier. Trovärdigheten visar hur pass pålitlig informationen som förts fram är och 

rimligheten avgörs hur relevant det man mäter i sammanhanget är (använda rätt sak vid rätt 

tillfälle). 

 

En aspekt som mätts är respondenternas uppfattning om interaktionen. Interaktionen innehåller 

frågor om supporten som Valueguard har tillhandahållit sina användare. Denna aspekt har endast 

undersökts hos dem respondenter som varit i ett supportärende. Detta medför att denna fråga har 

ett lägre antal svar vilket kan ses som låg trovärdighet när slutsatser har dragits. Vi anser att detta 

inte är fallet då svarsstatistiken med stor sannolikhet blivit missvisande om respondenter utan 

kunskap om detta betygsatt aspekten. 

 

En aspekt med Valueguards tjänst som dock har låg trovärdighet är innehållets nytta (UC). 

Denna aspekt innehåller endast en fråga i vår enkätundersökning och uppfyller inte kraven för 

trovärdighet. Eftersom detta är fallet har vi inte valt att inkludera den aspekten i någon av våra 

analyser för att hålla hög trovärdighet och rimlighet i vår studie. 

 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi främst grundat våra slutsatser på dels nominal data 

som genom en svarsfrekvens på över 30 % anses rimligt representativt av populationen samt 

ordinal data kring användbarhet, kvalitet och nöjdhet. Eftersom antalet frågor kring användbarhet 

var hög samt att frågor kring kvalitet och nöjdhet är tydliga och svåra att misstolka anser vi att de 

slutsatser vi drar för att besvara forskningsfrågorna har en rimlig trovärdighet.  

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Att genomföra en kvalitativ studie genom att intervjua att antal användare skulle vara ett sätt att 

utveckla och komplimentera denna studie. Detta för att närmare kunna utveckla vad användarna 

anser bra och mindre bra med tjänsten. Vidare skulle en ingående tolkning av kvalitativa data 

leda till en mer grundlig kartläggning av användarna. Genom en sådan kvalitativ dataanalys 

skulle eventuellt flera slutsatser kunnat dras. 

 

Under reflektioner i det senare skedet av undersökningen insåg vi att enkäten som låg till grund 

till undersökningen anpassats till en väldigt hög grad. En annan tänkt riktning är att utifrån denna 

studie genomföra en kompletterande studie baserat på andra utvärderingsverktyg. Ett intressant 

exempel hade möjligen varit att utgå ifrån den studie som genomförts av Barnes, S. J., & Vidgen, 

R. T. (2006) och därmed använda eQual modellen. Det är dock värt att notera att denna modell 

anses ha en sämre validitet och trovärdighet än den modell som studien utgått ifrån.  
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6.4 Sammanfattning av genomförd studie  

Efter reflektioner kring den genomförda studien kan vi dra slutsatsen att majoriteten av 

intagstjänstens användare upplever att tjänsten har hög kvalitet vilket även återspeglar sig i 

nöjdheten. Slutsatsen av detta är att tjänsten till stor del fyller det behov som användarna har.  

Efter att ha kartlagt användarna har vi sett att majoriteten av användarna är verksamma inom län 

som till stor del består av storstadsmiljö. Således finns det ett behov att anpassa tjänsten mer 

specifikt. Information om antalet våningar och balkong är funktioner som till exempel kan vara 

av intresse. Detta uppfyller delvis syftet att förstå hur tjänsten används av dess användare. En 

enklare kartläggning av vilka de vanligaste användare är har sammanställts samt att kvalitativ 

data samlats in som vidare kan nyttjas av Valueguard för att dra ytterligare slutledningar för att 

förstå vad deras kunder anser samt vad som saknas i form av funktionalitet, för att nämna några 

exempel. 

 

Målet med studien var att besvara de tre frågeställningarna: Vad kvalitet inom tjänster är, vilka 

som nyttjar tjänsten, och hur dessa upplever kvaliteten samt hur detta kan påverkas. Utifrån vår 

analys har vi konstaterat att kvalitet inom tjänster visar på att informationens nytta, 

tillförlitligheten av information, användbarhet, och tillgängligheten har stor inverkan på 

nöjdheten och kvaliteten. Således kan man dra slutsatsen att om dessa aspekter har höga värden 

kommer tjänsten att hålla hög kvalitet. Aspekten tillförlitlighet hade lägsta medelvärdet vilket 

innebär att den har störst potential att ökas. Vi kunde dock inte utifrån studiens utformning dra 

konkreta slutsatser kring detta, men liknande ansatser skulle kunna vara intressanta i framtiden. 

 

Vi har inte lyckats identifiera konkreta brister inom kvaliteten av tjänsten som kan åtgärdas, men 

vi anser att våra resultat kan generera ett ökat medvetande hos verksamheten och därigenom en 

förståelse för användarnas arbetssätt och inställning, vilket bör kunna användas som grund för ett 

fortsatt arbete att förbättra kvaliteten och därmed öka nyttan för deras kunder. Vi har även 

konstaterat att för andra verksamheter som vill uppnå högre kvalitetsmål av webbtjänster så har 

vi identifierat ett antal punkter som man bör tänka på vid utformning för att öka nöjdhet för sina 

användare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tjänstens interface 

 
Startsidan på intagstjänsten 
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Översikt av en sökning. I mitten presenteras en karta med markeringar som visar de aktuella 

bostäderna, dessa visas även mer detaljerat under kartan. Till höger på bilden finns verktyget för 

att sortera och öka eller sänka relevansen på vissa aspekter.   
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Bilaga 2 - Mall för enkätfrågor enligt Yang et al. (2005)  

 

Blå text är frågor som inkluderas i enkäten. 

Grå text är frågor som ej inkluderas i enkäten. 

 

(1) Usefulness/quality of information (Usefullnes of content)  - UC 

1.1. Relevant information to the customer (UC1) 

1.2. Accurate information 

1.3. Up-to-date information  

1.4. Customized information presentation   

1.5. Valuable tips on products/services  

 

1.6. Reliable professional opinions 

1.7. In-depth market analysis 

1.8. Unique content  

 

(2) Ease of navigation/use (usability) - UA 

2.1. Clear and well-organized content (UA-1) 

2.2. Well-organized hyperlinks 

2.3. Customized search functions (UA-3) 

2.4. Appropriate proportion of advertising 

2.5. Ease of finding desired information (UA-4) 

2.6. Logical layout (UA-2) 

2.7. Search facilities (UA-5) 

 

(3) Completeness/adequacy/quantity of information (adequancy of information) - AI 

 

3.1. Complete product/service description (AI-1)   

3.2. Complete content 

3.3. Detailed market daily news (EF-13) 

3.4. Sufficient information for potential and existing customers (AI-2) 

3.5. Relatively comprehensive information compared to other portals 

3.6. Diversified content 

3.7. Rich linkages relevant to the content 

3.8. Detailed contact information 
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(4) Interactive communication/customization (interaction) -  IA 

4.1. Quick responsiveness to customers (IA-1) 

4.2. Empathy to customer problems 

4.3. Follow-up services to customers 

4.4. Message board forum for customer-to-customer/company 

4.5. Interactive feedback between customers and the company (IA-2) 

4.6. Assurance to solve customers’ problems   

 

(5) Technical adequacy (accessability) - AA 

5.1. High speed of accessing the Web 

5.2. High speed of page loading (AA-1) 

5.3. Proper use of fonts 

5.4. Proper use of colors 

5.5. Proper use of multimedia 

5.6. Proper use of graphics 

5.7. Valid links 

5.8. Accessibility of the site (AA-2)  

5.9. Strong technical support 

  

(6) Privacy and security 

6.1. Confidentiality for customer information 

6.2. Adequacy of security features 

6.3. Reputation of the company* 

6.4. Proper use of personal information* 

 

(7) Overall service quality - OQ 

7.1. Overall, the services provided by the portal have excellent quality (OQ-2) 

7.2. The service quality provided by this portal matches my expectations (OQ-1) 

7.3. This portal’s service offerings are very competitive 

 

(8) Overall Satisfaction - OS 

8.1. All in all, I am very satisfied with the portal’s services - (OS-2) 

8.2. The portal can largely fulfill my needs at this stage  - (OS-1) 
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Bilaga 3 - Vår enkät 

EF - Egen fråga 

UA -  Usability 

AA - Accesability 

IA - Interaction 

AI - Adequancy of information 

UC - Usefullnes of content 

OQ - Overall service qualiy 

OS - Overall satisfaction 

 

 

Bakrundsfrågor……………………………………………………………………………….   

 

(EF-1) Kön? 

 Kvinna 

 Man 

 

(EF-2) Åldersgrupp? 

 Under 30 

 30-39 

 40-54 

 55 år eller äldre 

 

(EF-3) Hur ofta använder du tjänsten inför intag? 

 Inför varje eller nästan varje intag 

 Inför ca tre fjärdedelar av alla intag 

 ungefär vartannat intag 

 Ungefär vart tredje eller vart fjärde intag 

 Mer sällan 

 Aldrig inför intag 

 Ej relevant - jag går aldrig på intag 
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(EF-4) Använder du tjänsten till annat än att förbereda intag? 

 Inför visningar 

 Vid budgivningar 

 Av egen nyfikenhet 

 Nej, endast intag 

      

Övrigt 

 

 

 

(EF-5) Hur länge har du arbetat inom mäklarbranchen? 

Mindre än ett år 

 1-2 år    

 3-5 år 

 6-9 år 

 10-19 år 

 20 år eller längre 

 

 

(EF-6) Vilket län är du verksam i? 

Blekinge län              

 

 

 

Tjänstens innehåll……………………………………………………………………………. 

 

(AI-1) Anser du att det finns tillräckligt dataunderlag i form av tidigare försäljningar?  

1. Nej, inte alls   2  3  4  5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                           sssss vvvvvvvvv                            

           

 

(UA-1) Tycker du att informationen som presenteras är tydlig?  

1. Nej, inte alls   2  3  4  5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                           sssssvvvvvvvvvv       
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(UC-1) Tycker du att den information som presenteras i tjänsten är relevant?  

1. Nej, inte alls   2  3  4  5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                           sssssvvvvvvvvvv       

 

(UA-2) Tycker du att tjänstens layout är logisk?  

1. Nej, inte alls   2  3  4  5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                           sssss vvvvvvvvv      

 

(UA-3) Tycker du att det finns tillräckligt med möjligheter att anpassa din sökning?  

1. Nej, inte alls   2  3  4  5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                           sssss   vvvvvvvv    

 

(EF-7) Finns det information som saknas, isåfall vilken? 

 

 

 

Funktionalitet………………………………………………………………………………… 

 

(EF-8) Vilka av dessa funktioner använder du dig utav? 

❏ Lagfarter från lantmäteriet(småhuspriser) 

❏ Visa lokala prisindex 

❏ Filterfunktioner för att välja bort vissa typer av objekt 

❏ Relevansfunktioner för att styra vilka egenskaper som är viktigast i sökningen 

❏ Spara värderingar(på inloggningssidan) 

❏ Googles satellitvy för att se hur områden ser ut ovanifrån 

❏ Googles streetview för att “ställa sig på gatan” och titta på bostäder 

❏ “Till salu”- fliken för att visa bostäder som annonseras på nätet 

❏ Skapa pdf/skriv ut 
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(EF-9) Upplever du att det finns funktioner som saknas, isåfall, vilken/vilka?  

 

 

 

(UA-4) Tycker du att det är enkelt att hitta önskad information? 

1. Nej, inte alls   2  3  4     5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                   sssss    dddd         ddd 

 

(EF-10)Hur stor förkunskap, med avseende på datorkunskap, bedömer du att man 

behöver för att använda tjänsten?  

1. Mycket liten   2  3  4              5. Mycket stor                                                                                                                     

                                                                                     sssss dddddd       dd    

 

(AA-1)Tycker du att tjänsten har snabb responstid? (Dvs att sidor laddas snabbt och 

information hämtas snabbt) 

1. Nej, inte alls   2  3  4      5. Ja, fullt ut       Vet ej                                                                                                                       

                                                                                      sssss         ffff fff     

 

(EF-11) Hur använder du tjänsten? 

 Surfplatta 

 Dator 

 Både surfplatta och dator 

 

Support…………………………………………………………………………………….. 

 

(IA -1) Tycker du att du får tillräckligt snabb support vid frågor/funderingar? 

1. Nej, inte alls   2  3  4   5. Ja, fullt ut           Vet ej                                                                                                                     

                                                                                  s                s sss    ff 

(IA-2) Upplever du att du får den hjälp du behöver när du har problem med tjänsten?  

1. Nej, inte alls   2  3  4   5. Ja, fullt ut           Vet ej                                                                                                                     

                                                                                  s                s sss    ff 
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(AI -2) Har du fått stöd, utbildning, information, osv. för att kunna hantera tjänsten 

1. Nej, inte alls   2  3  4           5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                  ffffffsssss    ddddddd 

 

 

Tillfredställelse………………………………………………………………………… 

 

(UA-5) Hur upplever du sökfunktionen för att hitta relevanta försäljningar? 

      1. Nej, inte alls   2  3  4                   5. Mycket bra                                                                                                                      

                                                                                  ffffffsssss    ddddddd 

 

(OS-1) Upplever du att tjänsten uppfyller dina behov? 

1. Nej, inte alls   2  3  4                   5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                  ffffffsssss    ddddddd 

 

(AA-2) Tycker du att tjänsten är lättillgänglig? (Tjänsten finns idag tillgänglig via 

webbläsare men inte via affärssystem etc.) 

    1. Nej, inte alls   2  3         4                        5. Ja, fullt ut                                                                                                                         

                                                                                  ffffffsssss    ddddddd 

 

(OQ-1) Hur överensstämmer kvaliteten av tjänsten dina förväntningar? 

1. Inte alls      2          3         4         5        6        7         8         9      10.Mycket 

      nöjd                                                                                        nöjd               

                                  f ff   f s    ss           dd           dd d 

 

(OQ-2) Vilket alternativ passar bäst in på din uppfattning av tjänsten? 

 Dålig kvalitet överlag 

 Användbar, men bristande kvalitet 

 Duglig kvalitet 

 Lättförstålig och god kvalitet 

 Enastående och mycket hög kvalitet 

 

(OS-2) Hur nöjd är du med tjänsten överlag? 

1. Inte alls      2          3         4         5        6        7         8         9         10.Mycket 

      nöjd                                                                                             nöjd               

                                  f ff   f s    ss           dd           dd d 
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Avslutande frågor………………………………………………………………………………. 

 

(EF-13) Tar du del av nyhetsbrev från Valueguard om bostadsmarknaden? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

(EF-12) Hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera tjänsten till en kollega? 

1. Inte alls      2          3         4         5        6        7         8         9         10.Mycket 

    sannolikt                                                                                           sannolikt           

                                  f ff   f s    ss           dd           dd d 
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Bilaga 4 - Möten med Valueguard 

- Fredag 14 Mars -  

Inledande möte, träffades för första gången och diskuterade företagets behov till genomförande 

av undersökning. Idéförslag samt strukturerande av en väldigt öppen och generell plan för en 

studie. 

 

 - Måndag 24 Mars - 

Genomgång av idéförslag. Här fastställdes mer konkret vad studien skulle handla om. Insamling 

av information om företaget. 

 

- Tisdag 15 April -   

Presentaion av forskningsmetod samt viss teori relevant till studien. Genomgång av enkätfrågor. 

 

Fred 17 maj -  

Träffas och påbörjar analysen av enkätsvaren.  

 

- Måndag 19 maj -  

Arbetar tillsammans med Valueguard att analysera svaren från enkätundersökningen. 

 

 


