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Sammanfattning 

Titel: Kundinvolvering vid utveckling av tjänster - En studie om franchisetagare och 

kontorschefers syn på kundinvolvering inom fastighetsmäklarbranschen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Anna Hellstedt och Erica Stors 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2016 - Maj 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur existerande NSD-teori kan bidra till 

förståelse av kundinvolvering av sällanköpsvaror i säljande organisationer. 

Metod: Vid genomförandet av denna studie har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats med 

ett deduktivt tillvägagångsätt. Den empiriska undersökningen genomfördes via en webbaserad 

enkätundersökning som sändes ut till 598 franchisetagare och kontorschefer inom fem av de 

åtta största fastighetsmäklarföretagen i Sverige. Erhållen data analyserades därefter med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS där en faktoranalys, klusteranalys samt korrelationsanalys 

genomfördes. 

Resultat & Analys: Vi kan konstatera att det finns både en positiv och en negativ syn till att 

arbeta och ta fram tjänster i samspel med kunden. Studiens resultat visar dock på att majoriteten 

innehar en positiv inställning till detta tillvägagångssätt och att detta skulle generera fördelar 

för företaget. Resultatet visar på både skillnader och likheter jämfört med tidigare befintliga 

modeller inom NSD och vi kan konstatera att fastighetsmäklarbranschen inte följer NSD-

modellen likande andra tjänsteföretag men att den till viss del är applicerbar även inom denna 

bransch. 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ger ett bidrag till fastighetsmäklarbranschen genom att 

indikera på betydelsen av att involvera kunden i tjänsten samt i utvecklingen av dessa och visar 

på att det finns en positiv syn till detta. Resultatet pekar på att kundinvolvering skulle generera 

fördelar för företag inom denna typ av bransch. Det teoretiska bidraget visar dock på att 

existerande NSD-modeller bör modifieras för tillämpning inom branscher med sällanköpsvaror 

i säljande organisationer. I och med att tidigare forskning inom NSD inte visar på skillnader 

mellan olika branscher med olika kundstruktur pekar detta på att vår studie utgör ett bidrag till 

forskningsdiskursen. 



 

 

Förslag till vidare forskning: Då vi fann att det finns en positiv syn till kundinvolvering hos 

chefer inom fastighetsmäklarbranschen skulle det vara intressant att genomföra studien ur ett 

omvänt perspektiv och då istället undersöka hur kunder ser på att involveras i tjänstens 

utveckling. Med anledning av att studien berör en bransch med engångskunder skulle det 

dessutom vara intressant att undersöka om befintliga NSD-modeller överensstämmer i en 

bransch med en annan kundstruktur. Vi tror att resultatet med sannolikhet skulle bli annorlunda 

i en sådan studie. Med anledning av att detta är en övergripande studie inom 

fastighetmäklarbranschen skulle det dessutom vara intressant att genomföra en mer djupgående 

och detaljerad undersökning. 

Nyckelord: CRM, customer involvement, new service development, service, durable goods, 

purchase behavior, co-creation, consumer behavior, real estate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Customer involvement in the development of services - a study about franchisees and 

office managers' approach to customer involvement within real estate 

Level:  Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

Author: Anna Hellstedt och Erica Stors 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2016 - May 

Aim: The purpose of this study is to investigate how existing NSD theory can contribute to the 

understanding of customer involvement in the sale of durable goods in the consumer 

discretionary sector in selling organizations. 

Method: In this study, a quantitative research method was used, with a 

deductive approach. The empirical investigation was conducted using a webbased questionnaire 

which was distributed to 598 franchisees and office managers with in five of the eight largest 

real estate companies in Sweden. The collected data was analyzed in the statistical program 

SPSS, where a factor analysis, cluster analysis and correlation analysis was performed. 

Result & Analysis: We can see that there is both a positive and a negative perception on work 

with and developing services in interaction with the customer. The results of the study shows 

however that the majority holds a positive attitude to this approach and that this would generate 

benefits for the company. The results show both similarities and differences compared with the 

previously existing models within NSD. The study concludes that the real estate industry does 

not follow the NSD model-like other service companies. It is however applicable to some 

degree to this industry. 

Contribution of the thesis: This paper provides a contribution to the real estate industry 

through the indication on the importance of involving the customer in the service and in the 

development of these and demonstrates that there is a positive view of this. The result points to 

the fact that the customer involvement would generate benefits for companies in this type of 

industry. The theoretical contribution shows that the existing NSD-models should be modified 

for application in industries with non frequent customers in selling organizations. Our study is 

a contribution to this research area because previous research within NSD does not show 

differences between sectors and industries with different customer structure.   



 

 

Suggestions for future research: As the current study found positive views among executives 

regarding involvement of the customer it would be interesting to carry out the study from an 

inverse perspective and examine how customers would look at this. The current study concerns 

an industry in the discretionary goods sector with consumers exhibiting behaviours more 

common when purchasing durable goods. It would therefore be interesting to examine how 

existing NSD models hold up in industries with other types of consumer behaviour. We believe 

that the result with all probability would be different in such a study. 

Key words: CRM, customer involvement, new service development, service, durable goods, 

purchase behavior, co-creation, consumer behavior, discretionary goods, real estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka alla franchisetagare och kontorschefer för sitt engagemang och att de tagit sig tid 

att delta i vår undersökning vilket gjort denna studie genomförbar. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack för all hjälp, det stöd och enorma engagemang som vår 

handledare Jonas Kågström gett oss. Jonas har gett oss vägvärdefull handledning där han lotsat, 

givit oss utförliga och snabba svar samt motiverat oss under hela våren. Jonas har gett oss bästa 

förutsättningarna för att kunna genomföra detta examensarbete. Vidare vill även tacka vår 

examinator Lars-Johan Åge som gett värdefulla åsikter och synpunkter under arbetets gång som 

bidragit till att vi kunnat utveckla vårt arbete.  
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1.Inledning 

I detta inledande kapitel kommer arbetets bakgrund, problemformulering och syfte att 

presenteras. Därefter tas arbetets begränsningar upp samt en modell över dispositionen över 

arbetet för att skapa en inblick i vad kommande kapitel kommer att beröra. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle talas det mycket om vikten av att vara konkurrenskraftig och öka värdet till 

kunden (Woodruff, 1997, s.139). Företag bör sticka ut ur mängden och har på så sätt tvingats 

ändra sina erbjudande för att på ett bättre sätt bemöta kundens specifika krav och önskemål. 

Enligt Veckans Affärer skriver Blomquist (2015) att kundernas köpbeteende förändrats radikalt 

under de senaste åren vilket bidragit till att många företag är i stort behov av att anpassa sig till 

den nya verkligheten för att hänga med i utvecklingen. Eldh (2014, 5 februari) skriver i Säljarna 

att det är en växande trend att involvera kunden och låta dem vara med i utvecklandet av tjänster 

och produkter. Samtidigt har Askelöf & Arndt (2009, 26 februari) tidigare skrivit i Dagens 

Media att konsumenter blivit alltmer vana att påverka och delta i köpbeslut samt att detta 

kommer att bli en konkurrensfördel för företag. Forskning pekar dessutom på att kunder besitter 

mer kunskap idag än tidigare vilket företag kan dra fördel av genom att involvera kunden i 

värdeskapandet (Ramaswamy, 2008, s.9; Ateke, 2015, s.1; Gustavsson, Kullvén & Larsson, 

1997, s. 31). 

 

Det är viktigt att företag använder sig av strategier för att bättre interagera med kunder för att 

stärka sina affärsrelationer samt för att kunna skapa nya idéer och utveckla tjänsteerbjudanden 

(Garbarino & Johnson, 1999, s. 70; Edvardsson, Gustafsson, Kristensson, Magnusson, & 

Matthing, 2006, s. 5). Under de senaste decennierna har intresset för att behålla kunder ökat 

avsevärt menar Iruka & Ateke (2014, s. 62) och det talas i allt större grad om betydelsen av att 

skapa långvariga relationer med kunden. På grund av den snabba utvecklingen på marknaden 

är det därför viktigt att företag idag utvecklar sina tjänster så att de anpassas efter användarnas 

behov (Alam, 2002, s. 250).  

 

1.2 Problematisering 

Den höga konkurrensen på marknaden leder enligt Korsakiene (2009, s.53) till att företag måste 

hitta en strategi som gör dem mer konkurrenskraftiga. Parvatiyar & Sheth (2001, s. 13) menar 

att det inte går att hantera alla kundrelationer på ett och samma sätt utan att alla kunder är olika 
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och det är enligt Garbarino & Johnson, (1999, s.70) viktigt att företag lägger stor vikt vid tillit, 

tillfredsställelse och engagemang åt kunden för att kunna bygga starka kundrelationer. Detta 

styrks av Korsakiene, Tvaronavičius, & Mačiulis (2008, s. 190) som belyser betydelsen av 

kundrelationer och anser att ett av företagens viktigaste tillgångar för att skapa långsiktiga 

relationer och för att nå framgång är kundvård. Alam (2002, s. 250); Prahalad & Ramaswamy 

(2004, s. 6) menar att den ökade utvecklingen på marknaden innebär ny teknik samt mer pålästa 

och krävande kunder vilket i sin tur resulterar i att företag bör utmana sig själv för att finna nya 

sätt att differentiera sig från andra företag.  

 

Inom kundvård finns det olika aspekter som ett företag kan använda sig av för att knyta 

kontakter och upprätthålla konkurrensfördelar. En aspekt är Customer Relationship 

Management, CRM, som Parvatiyar & Sheth (2001, s. 3) definierar som en process av att skapa 

nya kundrelationer samtidigt som vikt läggs vid att behålla relationen med gamla kunder genom 

att arbeta utifrån olika strategier. Redan i slutet av 1960-talet började företag inse vikten av att 

skapa och underhålla kundrelationer menar Mendoza, Marius, Péres & Grimán (2007, s. 914) 

och under det tidiga 2000-talet har en kraftig ökning av intresset för CRM skett konstaterar 

Payne & Frow (2005, s. 167).  

 

Med CRM som utgångspunkt myntades begreppet Customer Involvement Management, CIM, 

ett begrepp som tar kundorienteringen ett steg längre än Customer Relationship Management. 

Detta handlar om att företag identifierar och utvecklar möjligheterna att få kunden att vara en 

del av tjänst- och produktutvecklingen (Ateke & Iruka, 2015, s. 24). 

 

Mithas, Krishnan & Fornell (2005, s. 201) nämner att kundens egen kunskap och information 

ger grundläggande motiv för att investera i en kundrelation samt att förmågan att anpassa sig 

till kunden är en viktig konkurrensfördel. Tidigare forskning visar dessutom på att det är bra att 

involvera kunden i planering och i arbetsprocessen för att få dem engagerade och insatta i 

arbetet menar Parvatiyar & Sheth (2001, s. 15). Detta bekräftas av Alam (2006, s. 473) som 

hävdar att kunden bör involveras i ett tidigt stadie för att företag ska bli effektiva och 

konkurrenskraftiga. 

 

Att involvera kunden har länge ansetts viktigt för framgångsrik produkt- och tjänsteutveckling 

(Carbonell, Rodríguez-Escudero, & Pujari, 2009, s. 536);(Alam, 2006, s. 468), dock har tidigare 

forskning fokuserat mer på produktutveckling enligt Alam (2002, s. 251); Matthing, Sandén & 
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Edvardsson (2004, s. 487). Dessutom menar Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 279) 

att det finns vissa utmaningar för ett företag att kunna dra nytta av att involvera kunden och att 

de bör hitta olika metoder för att upprätthålla kundinformation.  

 

New service development, NSD, är en process som beskriver utvecklingen inom tjänster och 

myntades utifrån begreppet New product development, NPD, som istället behandlar utveckling 

av produkter enligt Johne & Storey (1998, s. 189). Alam (2014, s. 637) ifrågasätter dock 

reliabiliteten inom forskningsområdet NSD och hävdar att ny forskning krävs för att ta reda på 

vilka steg i processen som bör utvecklas för att anses aktuella på dagens marknad. Ytterligare 

forskning bör dessutom genomföras i olika typer av tjänsteföretag, branscher och 

kundstrukturer poängterar Alam (2014, s. 644). Trots att det återfinns ett gap inom 

forskningsområdet belyser forskare vikten av att involvera kunden inom tjänsteutveckling 

(Alam, 2002, s. 250);(Sigala, 2012, s. 967). 

 

Utifrån ovanstående resonemang och att CRM är ett väletablerat fenomen finner vi ett intresse 

för vidare forskning gällande modeller inom NSD-diskursen. Den ovan anförda forskningen 

pekar på ett gap vad gäller betydelsen av att involvera kunden och problematiken med att det 

inte finns någon nutida modell gör det intressant att studera hur tidigare befintliga modeller 

tillämpas på en marknad med sällanköpsvaror inom säljande organisationer. Därmed blir vårt 

bidrag att undersöka hur NSD-modeller är tillämpliga på en marknad med denna kundstruktur.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur existerande NSD-teori kan bidra till förståelse av 

kundinvolvering av sällanköpsvaror i säljande organisationer. 

 

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa detta arbete till att fokusera på fastighetsmäklarbranschen och studera 

synen på att involvera kunden vid utveckling av tjänster i säljande organisationer. 

Undersökningen innefattar franchisetagare och kontorschefer med anledning av att dessa har 

en befattning med stort ansvar, trots att de inte är dem själva som alltid är med och tar fram de 

tjänster som erbjuds. Då dessa har kontakt med både ledning och kunder lämpar sig denna 

målgrupp bra till denna undersökning. 
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Denna studie omfattar att undersöka fastighetsmäklarkontor som finns utspridda över hela 

Sverige för att få en geografisk spridning samt för att kunna generera ett rikstäckande resultat.  

 

Befintlig forskning inom det valda ämnet har genomförts inom olika verksamhetsområden och 

branscher. I denna forskning framgår det att NSD har stor betydelse för att ta fram och utveckla 

tjänster oavsett bransch. Med anledning av att studien är inriktad på fastighetsmäklarbranschen 

har vi därmed valt att studera litteraturen utifrån ett sådant perspektiv. I denna studie har vi 

dessutom valt att utgå från ett antal befintliga modeller inom NSD. 

 

1.5 Disposition 

Modell 1. Disposition över arbetet (Egen). 

 

1.6 Förkortningar och begreppsinnebörder 

Vid utformandet av detta examensarbete förutsätts att läsaren innehar viss förkunskap inom 

området. I denna studie kommer franchisetagarna och kontorscheferna att benämnas som chefer 

från och med resultatet för att underlätta för läsaren. Nedan följer även några begrepp och hur 

dessa definieras och används i arbetet. 

 

Kundinvolvering: Det handlar om processen där en tjänsteleverantör  

samarbetar med nuvarande eller potentiella kunder för att skapa mer kunskap om 

marknaden samt för att effektivisera och förändra organisatoriska arbetssätt 

(Matthing et al. 2004, s. 487). Företag skapar erbjudanden eller tjänster 

tillsammans med kunden. 

 

Tjänst: Tjänst definieras enligt 1 kap. 6 § ML som “Tjänst betecknas allt som kan 

tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet och som inte utgör vara” 

(Skatteverket, 2014, s. 38) En tjänst utgör ett samarbete med en kund (Evans, 

2016, s. 18).  

 

NSD:  New Service Development 

Inledning Teori Metod
Resultat & 

Analys
Diskussion Slutsats
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Sällanköpsvaror: Sällanköpsvara kännetecknas av högre involvering av kund och konsument,  

att det sker en djupare sökning av information av kunden samt att det sker en 

större form av personlig eller finansiell risk (Assael, 1998, s. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

6 

 

2. Teori 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det ämne som vi valt att studera utifrån ett 

antal vetenskapliga artiklar. Denna teoretiska referensram ligger till grund för studien. 

 

2.1 CRM 

2.1.1 Vad är CRM? 

På grund av den stora konkurrensen som råder på marknaden idag är det enligt Korsakiené 

(2009, s. 53) av betydande vikt att företag finner vägar som gör det möjligt att uppnå och 

bibehålla en konkurrensfördelaktig position på marknaden. Kunden och kundvård har enligt 

Korsakiené (2009, s. 53) blivit allt viktigare för företag och de fokuserar mer på att skapa längre 

relationer med sina kunder. I och med att företag förväntas att ha en bra relation till kunderna 

har det dessutom lett till att förväntningarna hos kunderna också har ökat hävdar Rust, Lemon 

& Zeithaml (2004, s. 113). 

 

Relation marketing, är ett begrepp som myntades 1983 och har sedan dess haft en betydande 

roll för organisationer och har enligt Wilson, Daniel & McDonald (2002, s. 193); Palmatier, 

Dant, Grewal & Evans (2006, s. 136) fått stor uppmärksamhet sedan dess. Relation marketing 

definieras enligt Morgan & Hunt (1994, s. 20); Palmatier et al. (2006, s. 136) som en 

marknadsföringsaktivitet riktad mot att utveckla och upprätthålla framgångsrikt relationsutbyte. 

I och med att konceptet relation marketing utvecklats har begreppet customer relationship 

management, CRM, framkommit enligt Wilson et al. (2002, s. 194). 

 

Customer relationship management är ett relativt nytt ämnesområde som växt fram under det 

senaste decenniet (Korsakiené, 2009, s. 53; Payne & Frow 2005, s. 167). CRM handlar enligt 

Parvatiyar & Sheth (2001, s. 3) om att arbeta utifrån olika strategier för att behålla gamla 

kundrelationer samt för att skapa nya kundrelationer. Enligt Korsakiené (2009, s. 53) ses 

customer relationship management och kunder som de viktigaste tillgångar ett företag kan ha. 

 

Det finns olika definitioner av CRM och dess innebörd hävdar Korsakiené (2009, s. 54), vilket 

även styrks av Payne & Frow (2005, s. 168); Parvatiyar & Sheth (2001, s. 23). Både Korsakiené 

(2009, s. 54) och Parvatiyar & Sheth (2001, s. 5) definierar CRM som en relationsbaserad 

strategisk process som fokuserar på att skapa nya kunder, men också på att bevara sina gamla 

kunder. Payne & Frow (2005, s. 168) definierar i sin tur CRM som en strategisk process som 
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skapar förbättrande värde genom att utveckla användbara relationer med viktiga kunder och 

kundsegment. Ytterligare en definition tar Wilson et al. (2002, s. 194) upp och beskriver CRM 

som en process som gör det möjligt för organisationer att identifiera, attrahera och öka retention 

av lönsamma kunder genom att hantera relationen med dem. 

2.1.2 Olika synsätt på CRM 

I och med att det inte finns någon enad definition av vad CRM innebär menar Light (2001, s. 

1239) att detta kan leda till förvirring samt att problem kan uppstå vid tillämpningen av CRM. 

Detta bekräftas även av Payne & Frow (2005, s. 167) som menar att det finns en stor förvirring 

över vad som utgör CRM och dess innebörd vilket ses som ett stort problem för många 

organisationer. Customer relationship management är en företagsomfattande kundfokuserade 

affärsmodell som måste baseras kring kunden menar Chen & Popovich, (2003, s. 682) och 

beskriver att det handlar om ständigt arbete för att designa affärsprocessen utifrån kundens 

perspektiv samt att involvera feedback från kunderna. 

 

Enligt Payne & Frow (2005, s. 169) efterfrågas en ny strategi inom CRM för affärsprocesser 

som inkluderar nytänkande om hur processer uppfattas av kunderna samt för att kunna 

omstrukturera dem att bli mer kundorienterade. Detta stöds enligt Payne & Frow (2005, s. 169) 

även av fler forskare och beskriver att en viktig aspekt är att identifiera de strategiska processer 

som sker mellan företag och dess kunder. Chen & Popovich, (2003, s. 686) menar dessutom att 

företag som använder en koncentrerad affärsstrategi och har en god relation till kunden hjälper 

till att öka kundnöjdheten och lojaliteten genom att på ett konsekvent och proaktivt sätt erbjuda 

fler tjänster1 och produkter. Däremot är ett av de största problemen med CRM att det inte finns 

någon modell för att vägleda företag i genomförandet av denna strategi hävdar Mendoza et al. 

(2007, s. 913) och författarna belyser att varje företag är unikt och har sina egna affärsprocesser.  

 

Till följd av att konkurrensen om att vinna kunder blir allt starkare menar Mendoza et al. (2007, 

s. 913) att CRM-konceptet har utvecklats på ett sätt som gör att det måste ses som en strategi 

för att upprätthålla en långsiktig relation med kunden. För att använda CRM-strategi på bästa 

sätt anger Mendoza et al. (2007, s. 915) tre viktiga aspekter; processen, den mänskliga faktorn 

samt tekniken. Processen handlar om att få en kund att relatera till företaget, exempelvis genom 

service och marknadsföring som författarna anser att är en viktig del för att få en kunds intresse 

                                                 
1 I fortsättningen av detta arbete när vi benämner tjänster avses tjänster inom säljande organisationer. 
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och förståelse. Den mänskliga faktorn som berör både potentiella kunder samt de anställda inom 

en organisation medan tekniken handlar om att förstå och följa med i utvecklingen av den nya 

tekniken för att effektivt kunna arbeta med CRM. Även Mithas et al. (2005, s. 202) menar att 

tekniken kan underlätta användningen av CRM och att detta innebär att ett företag med väl 

utvecklat CRM-arbete är mer sannolikt att bättre kunna initiera, upprätthålla samt avsluta en 

kundrelation på bästa sätt.   

 

Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi (2004, s. 492 ) står dock för en annan uppfattning om hur 

CRM påverkar relationen mot kunden. Författarna beskriver att det inte är tillräckligt med 

endast en databas för att samla in kunskap av kunden och belyser att alla kunder är unika och 

kundinformation bör därför behandlas på olika sätt. Mascarenhas et al. (2004, s. 493) nämner 

företag som Appel, Microsoft och Sony som företag som har specialiserat sig på att just hantera 

kunder mer individuellt och skapa databaser som anpassas efter kundfaktorer som händelser, 

sammanhang, tid och plats. Dessa kunddatabaser uppdateras även kontinuerligt påpekar 

författarna. Mascarenhas et al. (2004, s. 493) nämner även att kunder inte enbart är ute efter 

tillfredställelse av behovet utan även vill kunna stå för att företaget som de valt är viktigt, 

nödvändigt och avgörande för deras funktion. 

 

Både Mascarenhas et al. (2004, s. 493 ) och Prahalad & Ramaswamy (2003, The Co-Creation 

Experience as the Basis for Value, stycke, 13) anser att produkten inte längre är det totala värdet 

för kunden utan att även upplevelsen har betydelse för kundvärdet och att detta är något som 

CRM bör manifestera. Prahalad & Ramaswamy (2003, The New Frontier of Experience 

Innovation, stycke, 3) tar upp att det behövs en ny synvinkel som gör att enskilda kunder aktivt 

ska kunna konstruera sin egen upplevelse genom personlig interaktion vilket därmed bidrar till 

att skapa unika värden för kunden. Enligt sist nämnda författare finns det dock ingen direkt 

metod för att illustrera detta perspektiv. 

 

Ett annat sätt att se på CRM står Jayachandran, Sharma, Kaufman & Raman (2005, s. 178) för 

och menar att tydlig och effektiv kommunikation är viktigt för att upprätthålla och skapa 

kundrelationer och de anser även att brist på detta kan innebära negativa påföljder. Mithas et 

al. (2005, s. 201) bidrar till denna diskussion genom att poängtera att kundens egen kunskap 

och information ger grundläggande motiv för att investera i en kundrelation samt att förmågan 

att anpassa sig till kunden är en viktig konkurrensfördel. Dessutom påpekar Wilson et al. (2002, 
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s.195) att konsumentbeteendet på marknaden har ändrats och påstår bland annat att 

konsumenternas makt har ökat i förhållande till tillverkaren. 

 

2.2 Kundinvolvering 

2.2.1 Vad innebär kundinvolvering 

Ett synsätt som tar kundorientering ett steg längre än customer relationship management är 

begreppet customer involvement management som handlar om att involvera kunden i processen 

(Ateke & Iruka, 2015, s. 24). Customer involvement management beskrivs enligt Ateke (2015, 

s. 3) som i vilken utsträckning kunden integreras i ett företags värdeskapande samt 

leveransprocess och handlar om att identifiera och utveckla möjligheter att involvera kunderna 

i processen. 

 

Att involvera kunden handlar enligt Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 8) om ett samspel mellan 

företag och dess kunder för att skapa värde till nya idéer och innovationer. Witell, Kristensson, 

Gustafsson, & Löfgren (2011, s. 143) beskriver samspelande, vilket även benämns som co-

creation, som en process där kunder aktivt deltar i utvecklingsprocessen genom att bidra med 

information om behov och nya idéer inför framtida tjänster som de anser är av vikt att utveckla 

eller som de anser saknas. 

 

Även Parvatiyar & Sheth (2001, s. 15) tar upp kundinvolvering och menar på att det har en 

positiv effekt att involvera kunden i både planering och processen för att få mer insatta och 

engagerade kunder. Detta styrks av flertalet forskare som menar att kundinvolvering är en viktig 

aspekt inom produkt- och tjänsteutveckling för att nå framgång (Carbonell et al., 2009, s. 

536);(Alam, 2006, s. 468).  

 

På dagens marknad råder som tidigare nämnts hög konkurrens och kunder har i större 

utsträckning än tidigare tillgång till mer information och anses därmed vara mer pålästa hävdar 

Ateke (2015, s. 1).  Enligt Ateke & Iruka (2015, s. 23) bör företag därför ta vara på idéer från 

deras kunder genom att engagera kunden och på så sätt skapa konkurrensfördelar.  

 

Att integrera kunden i en utvecklingsprocess anses vara effektivt enligt  Ateke & Iruka (2015, 

s. 24) för att öka intäkterna från nya produkter samt för att minska osäkerheten. Författarna 

påpekar samtidigt att fördelarna med detta måste vägas mot kostnaderna trots att kunden gått 
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från att vara en passiv mottagare till en aktiv medskapare i skapandet av värde under de senaste 

årtiondena. Vidare menar Ateke & Iruka (2015, s. 23) att kundinvolvering anses skapa 

nödvändigt förhållande till kund samt hjälper till att utveckla produkter och tjänster som är 

bättre än konkurrenternas. Författarna hävdar även att nya framgångsrika affärsmodeller 

kännetecknas av att kunden utför fler uppgifter och att kundinvolvering därmed är en 

nyckelfaktor i innovativa affärsmodeller. Dock påpekar Iruka & Ateke (2014, s. 63) att det finns 

få studier om kundinvolvering och dess inverkan på företagets effektivitet, speciellt om 

kundbevarande och lojalitet. 

 

Iruka & Ateke (2014, ss. 65-66) presenterar i sin studie olika rekommendationer gällande 

kundinvolvering och nämner bland annat att företag bör sträva efter att uppskatta individuella 

skillnader i deras kunder för att kunna fastställa hur de bör integrera med dem. De hävdar även 

att de bör eftersträva att producera produkter och tjänster som fångar de åsikter och förslag från 

sina kunder som kommer att locka kunderna till företaget.  

 

I en studie av Ateke (2015, s. 7) visar resultaten att det är ett effektivt och säkert sätt att utveckla 

och uppehålla långsiktiga kundrelationer genom att involvera kunden i värdeskapande och 

försäljningsprocess. Detta bekräftas även av Ateke & Iruka (2015, s. 30) som anser att företag 

kommer kunna finna nya produktidéer som kan kulminera i värdeerbjudanden som tillgodoser 

kundens behov samt leda till ökad framgång för företaget genom att använda effektiva metoder. 

Däremot kan kunder integreras i olika roller i ett företags försäljningsprocess och 

värdeskapande beroende på vilken typ av innovation företaget driver eller beroende på avsikten 

med företaget menar Ateke (2015, s. 2); Iruka & Ateke (2014, s. 62). Oavsett vilka verktyg och 

metoder ett företag väljer att använda sig av för att uppnå en kvalificerad förmån är det enligt 

Lengnick-Hall (1996, s. 791) däremot alltid av relevans för en organisation att bli 

kundorienterade. Dock är det enligt sist nämnda författaren idag många som har ett mer 

begränsat synsätt på att involvera kunden i processen. 

 

Begreppet kundinvolvering är diffust på grund av att begreppet inte haft någon entydig 

definition inom forskningen hävdar Sandén (2007, s. 146). I teorin återfinns det fler sätt att 

beskriva begreppet kundinvolvering och några exempel på benämningar är customer 

involvement (Mattihing et al. 2004), customer participation (Dong, Evans & Zou 2007), user 

involvement (Alam 2002), customer collaboration (Sawhney, Verona & Prandelli, 2005) co-
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creation  (Grönroos & Voima  2013), customer integration (Mota Pedrosa, 2012) och customer 

interactions (Foss, Laursen, & Pedersen, 2010). 

 

I detta arbete kommer begreppet benämnas kundinvolvering och därmed definieras som 

processen och interaktioner där en tjänsteleverantör samarbetar med nuvarande eller potentiella 

kunder för att skapa mer kunskap om marknaden samt för att effektivisera och förändra 

organisatoriska arbetssätt (Matthing et al. 2004, s. 487). Eftersom kundinvolvering innebär ett 

nära samarbete och relation mellan kund och företag skapar det en större och mer ömsesidig 

förståelse mellan inblandade parter enligt Edvardsson, et al. (2006, s. 200). 

 

Edvardsson et al. (2006, s. 5) skiljer på kundinvolvering och delar in detta i två typer. Den första 

handlar om att företag lär sig mer om kunden och dess behov, preferenser och värderingar för 

att bättre förstå vad som skapar värde för kunden. Den andra typen av att involvera kunderna 

menar författarna är genom att använda kunderna som innovatörer för att utveckla befintliga 

tjänster och för att ta fram nya idéer gemensamt med företaget. Med andra ord behöver inte 

företag endast involvera kunder för att skapa förståelse för underliggande behov utan kan även 

dra nytta av kunden för att kunna utvecklas. Även Sandén (2007, s. 14) belyser vikten av att 

skilja på begreppet kundinvolvering från samproduktion med kunden (co-production). Det först 

nämnda begreppet handlar om kundens roll i utveckling av en tjänst som en medskapare och 

medutvecklare innan lansering på marknaden och det sistnämnda handlar istället om att 

behandla kunden som en medproducent i förverkligandet och när en tjänst levereras. Sandén 

(2007, s. 14) betonar att kundinvolvering istället kan kopplas ihop med att kunden är en 

medskapare (co-creater). 

2.2.2 Kundinvolvering inom produkt och tjänst 

Enligt Carbonell et al. (2009, s. 536) har kundinvolvering uppmärksammats allt mer och har en 

betydande roll för en organisations utveckling. Författarna beskriver att kundernas engagemang 

i tjänsteutvecklingen leder till en förbättring inom nya tjänster vilket tyder på att chefer bör 

involvera kunder mer genom hela tjänsteprocessen. Ramaswamy (2008, s. 9) hävdar att källan 

till nya konkurrensfördelar och för att skapa lönsam tillväxt för företag bygger på att 

kontinuerligt integrera med sina kunder. Dessutom beskriver Prahalad & Ramaswamy (2004, 

s. 5) att värdet och värdeskapandet för kunden snabbt växlar från ett produktfokus mot ett mer 

personligt fokus som handlar om konsumenternas upplevelser. 

 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

12 

 

Tidigare forskning visar på att kundinvolvering under en lång tid har ansetts vara betydelsefullt 

för att skapa framgångsrik produkt- och tjänsteutveckling (Carbonell et al., 2009, s. 536); 

(Alam, 2006, s. 468). Däremot har tidigare forskning fokuserat mer på produktutveckling enligt 

Alam (2002, s. 251); Matthing et al. (2004, s. 487). I huvudsak är forskningen om 

utvecklingsprocessen för både materiella produkter och tjänster relativt lika, men det finns vissa 

unika egenskaper inom tjänster menar Alam (2006, s. 469). Dessa är enligt författaren 

oskiljaktighet, abstrakta formuleringar, hållbarhet och heterogenitet. Därmed hävdar Alam 

(2014, s. 637) att det behövs mer forskning gällande kundinvolvering inom tjänsters utveckling. 

Evans (2016, s. 18) beskriver en tjänst som fastställd kundnytta och att en tjänst till stor del 

handlar om ett samarbete med en kund.  

 

Gränsen mellan produktion och tjänster börjar idag blir allt otydligare då även industrin inser 

vikten av att utveckla allt bättre relationer till sina kunder beskriver Lengnick-Hall (1996, s. 

798). Gruner & Homburg (2000, s. 11) menar att det även inom produktionsindustrin är positivt 

med interaktion med kunden genom processen för att kunna producera bättre produkter, men 

att effektivitet av denna interaktion varierar mellan olika steg i processen. 

 

Nike-caset 

Ramaswamy (2008, s. 9) beskriver ”Nike-caset” som ett exempel på att skapa värde 

tillsammans med kunden. Nike och Google ingick under fotbolls-VM 2006 ett samarbete och 

skapade ett socialt nätverk där människor bland annat uppmanades att dela med sig av 

filmklipp, kommentera och betygsätta innehållet. Detta nätverk ledde till att individer kunde 

dela personliga och kollektiva erfarenheter kring fotboll. Då plattformen fick över en miljon 

anhängare som deltog i det innovativa varumärkesbyggandet bidrag det till en unik möjlighet 

för Nike att lära känna deras kunder menar Ramaswamy (2008, s. 9). Efter detta beskriver 

Ramaswamy (2008, s. 11) att Nike skapade idén om att låta fans designa egna skor på 

webbsidan ”Nike ID”. 

 

I och med detta menar Ramaswamy (2008, s. 10) att företag kan generera och förbättra nya 

idéer snabbt, lära sig om vad kunden föredrar eller inte föredrar samt hur de vill engagera sig 

vilket gör att de kan utnyttja kundernas kreativitet. Vidare menar Ramaswamy (2008, s. 10) att 

Nikes kunder får erfarenhet av värde för dem genom deras inflytande och delaktighet i 

designprocessen genom att vara en del i skapandet av produkt- och serviceutbudet.  Därmed 

menar Ramaswamy (2008, s. 10) att risken för missnöje hos kunderna minskar. 
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2.2.3 För- och nackdelar med att involvera kunden 

Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 278) påpekar att det sker en stor utveckling inom 

tjänsteföretag och att det är av stor vikt att företag anpassar sin tjänst och service mot kund till 

den utveckling som sker. Kunden blir allt mer påläst vilket har ökat kraven för hur tjänsteföretag 

ska behandla sina kunder hävdar Ateke (2015, s. 1). Kundinvolvering bidrar till ett mer effektivt 

resultat inom den nya tjänsteutvecklingen som sker och kan leda till både ökad kundnöjdhet 

och produktivitet menar Carbonell & Rodriguez Escudero  (2015, s. 282); Dadfar, Brege, & 

Ebadzadeh Semnani (2013, s. 61). Däremot anser vissa forskare att om kunden tillåts delta kan 

det förorsaka osäkerhet hos organisationer (Dadfar et al., 2013, s. 52; Bitner et al., 1997, s.197). 

 

Det finns vissa utmaningar för att ett företag ska kunna dra nytta av att involvera kunden hävdar 

Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 279) och menar att de bör hitta olika metoder för att 

upprätthålla kundinformation. Det är enligt författarna idag vanligt att ta del av kundens 

feedback efter en process men det bör även vara av vikt med information från kunden under 

själva beslutsfattandet. Dadfar et al. (2013, s. 61) poängterar även vikten av att det från början 

måste finnas en klar gräns för hur mycket kunden ska involveras för att undvika konflikter och 

problem. Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft, & Singh, (2010, s. 289) hävdar att en negativ följd 

av för mycket engagemang från kunden är att det skulle kunna leda till problem som 

informationsöverbelastning. 

 

Både företag och kunder bör involveras i tjänsteproduktionen och båda parter behöver 

utbildning för att på ett effektivare och mer framgångsrikt sätt kunna arbeta tillsammans menar 

Dadfar et al.  (2013, s. 61). Om kunder som inte innehar rätt kunskaper medverkar kan detta 

leda till att processen fördröjs samt att kunden kan bli mindre nöjd med tjänsten, vilket i sin tur 

även kan påverka andra kunders tillfredställelse menar Dadfar et al. (2013, s. 51). 

 

Dessutom hävdar Johne & Storey (1998, s. 204) att ett av de största hindren för produkt- och 

tjänsteutveckling i tjänsteföretag är brist på utbildad och erfaren personal eftersom anställda 

ofta har en negativ inställning till att engagera sig i utvecklingen av nya tjänster som kan öka 

arbetsbelastningen. Gustavsson et al. (1997, s. 31) poängterar även att företag som inkluderar 

kunder i utveckling av tjänster kan erhålla värdefull kunskap samt arbetskraft och att det därmed 

kan vara betydelsefullt att involvera kunder i processen för att skapa mervärde i tjänster. 
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Coelho & Henseler (2009, s. 331) menar att kundanpassning innehar indirekta och direkta 

effekter på kundlojalitet och integrerar med effekterna av kundernas förtroende på lojalitet samt 

kundtillfredsställelse. Det är även viktigt att företag lägger stor vikt vid tillit, tillfredsställelse 

och engagemang åt kunden för att kunna bygga starka kundrelationer påpekar Garbarino & 

Johnson (1999, s. 70). Om kunden är missnöjd eller inte känner tillit till leverantören blir det 

svårt att utveckla och bibehålla relationen. Nöjda kunder är dessutom ett viktigt mål inom 

affärsverksamheten poängterar Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant (1996, s. 16).  

 

Dessutom menar Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 279) att det finns vissa utmaningar 

för ett företag att kunna dra nytta av att involvera kunden och att de bör hitta olika metoder för 

att upprätthålla kundinformation. Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 294) påpekar att 

granskning av feedback från kunder har en positiv effekt för ett företag och att mer information 

från kunden kan leda till bättre service och fördelar på marknaden. Dock belyser författarna att 

företag med tidigare kunskap om utveckling av tjänster visat sig vara mindre benägna att 

använda sig av kunders engagemang än om företaget är nya inom en sådan process.  

 

Coelho & Henseler (2009, s. 332) hävdar dock att majoriteten av empiriska studier visar på ett 

positivt samband mellan tjänsteanpassning och kundnöjdhet. I en studie av Coelho & Henseler 

(2009, s. 331) visar resultaten att om ett företag anpassar sig till kunden ökar den upplevda 

servicekvalitén, men även förtroendet hos kunderna, kundtillfredsställelsen samt 

kundlojaliteten ökar. Coelho & Henseler (2009, s. 347) konstaterar även att den viktigaste 

slutsatsen i deras studie är att effekten av service-anpassning på kundlojalitet beror på den 

tidigare kvalitén av relationen, alltså nivån av kundtillfredsställelse och förtroende. 

 

Positiva konsekvenser som kan uppstå till följd av att ett företag tillämpar kundinvolvering är 

enligt Alam (2002, s. 254) differentiering av tjänst, reducering av tid, kundutbildning, snabb 

spridning, förbättrad PR och långsiktiga relationer, som anses vara sex stycken faktorer som är 

av betydelse för ett företag. Första faktorn handlar om vikten av att skapa en överlägsen och 

differentierad tjänst vilket innebär att det genom kundinvolvering kan skapas en bättre och mer 

differentierad tjänst som är mer konkurrenskraftig. Denna faktor kan jämföras med Coelho & 

Henseler (2009, s. 331) som menar att produkt- och tjänstedifferentiering är en källa till 

konkurrensfördelar vilket de även hävdar att flera forskare och utövare fått en växande 

betydelse om under senaste decennierna. 
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Ytterligare en faktor menar Alam (2002, s. 254) är tiden som kan reduceras med hjälp av 

kundinvolvering. Att utvecklingstiden av en tjänst kan förkortas är även enligt Alam & Perry 

(2002, s. 523) motiverande för företag eftersom detta gynnar utvecklingen av nya tjänster. När 

kunden ska involveras är dessutom kundutbildning en viktig aspekt eftersom detta underlättar 

arbetet och processen då kunden får kunskap om hur tjänsten ska användas samt vilka 

egenskaper som finns inom tjänsten hävdar Alam (2002, s. 254). 

 

Faktorn snabb spridning kan enligt Alam (2002, s. 257) innebära att en innovation sprids och 

kan bidra till att tjänsten accepteras på marknaden snabbare vilket också kan effektivisera 

tjänsteutvecklingen tidsåtgång. Den femte aspekten är enligt Alam (2002, s. 254) företagets PR 

då författaren menar att kundinvolvering kan förbättra ett företags marknadsföring genom att 

generera en positiv attityd hos kunderna som bidrar till underlag för bättre utveckling inom 

tjänsten. Den sjätte och sista faktorn som Alam (2002, s. 254) lyfter fram är långsiktiga 

relationer. Om kunden involveras i utvecklingsprocessen påverkar detta relationen mellan 

organisationen och kunden positivt. 

 

Faktorerna snabb spridning och företagets PR kan likställas med begreppet word of mouth som 

enligt Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury (2009, s. 2169) handlar om att överföra information 

från en person till en annan. Word of mouth definieras enligt Kietzmann & Canhoto (2013, s. 

147) som en person-till-person kommunikation mellan en sändare och en mottagare då 

mottagaren skapar en uppfattning om en produkt eller tjänst eller ett varumärke. 

 

Jansen et al. (2009, s. 2169) förklarar att konsumenterna i detta sammanhang delar med sig av 

sina åsikter, reaktioner eller attityder om företag, produkter eller tjänster med andra människor. 

Word of mouth har dessutom en betydande roll i konsumenternas köpbeslut poängterar Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler (2004, s. 39); Jansen et al. (2009, s. 2169). Detta styrks av 

Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) som påpekar att word of mouth kommit att bli ett effektivt 

marknadsföringsverktyg under senare tid.  

 

Jayachandran et al. (2005, s. 178) påpekar att det är av betydande vikt för en organisation att ha 

tydlig och effektiv kommunikation för att kunna skapa och upprätthålla bra och långvariga 

kundrelationer samt att brist på dessa kunskaper kan leda till negativa påföljder. Woodruff 

(1997, s. 149) nämner att förbättringar inom kundvärde alltid är viktigt för en organisation att 

lägga ner tid på och att det finns olika modeller för att lyckas med detta. Det bör fokuseras på 
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att tillfredsställa kundens behov men även se till att involvera kunden i processen för att nå ett 

större kundvärde och bättre marknadsföring av tjänsten poängterar Woodruff (1997, s. 149). 

 

Ryals (2005, s. 260) menar att det upplevda värdet kan skilja sig åt och att det krävs att det finns 

kunskap om att olika aspekter kan påverka relationen med kunden, exempelvis kommunikation, 

gemensamma intressen, planeringsprocessen, den anställdes motivation samt hur arbetet utförs. 

En kund som får tillgång till serviceprocessen kan även leda till att kunderna blir mindre nöjda 

än de kunder som inte har det menar forskare (Dadfar et al., 2013, s. 52); (Bendapudi & Leone, 

2003, s. 18). 

 

2.3 Olika synsätt inom kundinvolvering 

Tjänster har utvecklats från ett mer traditionellt koncept till att vara mer beroende av att 

tillfredsställa kundens behov för att skapa ett ökat kundvärde. Detta har lett till att det blivit mer 

vanligt att kunden samverkar med ett företag och utifrån detta har co- production och co-

creation utvecklats förklarar Prakash, Chathoth, Ungson, Harrington & Chan (2016, s. 224). 

2.3.1 Co-production  

Den traditionella produktionen baserades tidigare på att tillverka varor genom masstillverkning 

och massproduktion. Enligt Prakash et al. (2016, s. 224) har det idag vuxit fram mer av en 

samproduktion med kunden som kallas för co-production. Detta kommer av att kunders behov 

har ökat genom utvecklingen till ett mer informations- och kunskapsintensivt samhälle och co-

production innebär mer deltagande och engagemang från kunderna under den senare delen av 

produktionen. 

 

Co-production definieras av Prakash et al. (2016, s. 224) som skapande av ett värde av både 

producent och konsument samtidigt. Co-production nämns även av Chathoth, Altinay, 

Harrington, Okumus & Chan (2013, s. 11) som beskriver det som kundens engagemang under 

tjänsteproduktionens senare delar och att det är ett utbyte av varor och tjänster mellan kunder 

och företag som är grunden till co-production. 

 

Chathoth et al. (2013, s. 15) beskriver även kundens roll inom co-production som mer passiv 

men att deltagande ofta sker i slutet av en process och att fokus ligger på produktion och 

företagets lönsamhet. Inom co-production är det vanligt att ett företag lyssnar till kunders idéer 
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men att de sällan har en dialog mellan varandra vilket skiljer sig från co-creation poängterar 

Chathoth et al. (2013, s. 15). 

2.3.2 Co-creation 

Prakash et al. (2016, s. 224) och Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 8) definierar co-creation 

som ett gemensamt skapande av värdet av både företag och kund vilket möjliggör för kunden 

att kunna skapa en individanpassad upplevelse av en tjänst. Genom detta kan företag och deras 

kunder identifiera och lösa problem tillsammans och ha en dialog med kunden för att bygga 

upp en bra relation. 

 

Trots den betydande roll som kundens medverkan har menar Carbonell et al. (2009, s. 536) att 

det har varit lite forskning om effektivitet och resultat av interaktion med kunderna. Den 

tidigare forskningen inom ämnet har fokuserat mer på att utvärdera kundens medverkan på 

enskilda åtgärder av nya tjänster än om hela processen vilket bidragit till en ofullständig bild 

av hur det ser ut inom området av kundinvolvering menar Carbonell et al. (2009, s. 536). 

 

Enligt Mascarenhas et al. (2004, s. 486) är det många olika företag och branscher som anser sig 

involvera kunden i processen genom att interagera med personer under olika delar av 

försäljningsprocessen, till exempel under köpet och vid användningen av produkten eller 

tjänsten. Författarna uppmanar dock företag att ta ytterligare ett steg genom att involvera kunder 

i alla olika steg i vad de kallar för värdekedjan för att skapa bättre relationer och återkommande 

kunder.  

 

Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 5) nämner att information, nätverk, befogenhet och aktiva 

konsumenter allt mer bidrar till att skapa värde för företaget och att det är dialogen, tillgång, 

öppenhet och förståelse av risk och nytta som är centralt i värdeutvecklingen för ett företag. 

Kunder idag vill enligt Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 8) ha tillgång till transparens och få 

mycket information. Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 11) menar på att co-creation är mer än 

att bara engagera kunden och företag bör hitta metoder för att få kundens medförståelse av 

arbetet för att på detta sätt påverka förväntningar som uppstår. 

 

En förutsättning för att hantera kunder är att kunna anpassa sig till dem menar Coelho & 

Henseler (2009, s. 332). De hävdar dock att anpassning inte direkt behöver innebära en fördel 

för kunden. Coelho & Hensler (2009, s. 332) menar dessutom att fördelarna med anpassning 
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kan vägas mot kostnader som uppstår vid produktanpassning, som till exempel att investera tid 

i kunden för att denne ska kunna precisera sina önskemål för att kunna anpassa tjänster.   

 

2.4 Kundinvolvering inom NSD 

2.4.1 New Service Development 

Ny tjänsteutveckling, även kallat new service development som nedan kommer benämnas NSD, 

definieras enligt Goldstein, Johnston, Duffy & Rao (2002, s. 122) som den övergripande 

processen att utveckla nya tjänsteutbud. Att involvera kunden i NSD-processen handlar om den 

grad en kund deltar i att skapa, producera och leverera en ny tjänst beskriver Cheng, Chen, & 

Tsou (2012, s. 446). NSD bygger på en organisations behov av innovation och handlar om den 

komplicerade uppgiften att förstå och förutse kundens behov menar Matthing et al. (2004, s. 

479). För att underlätta och ge förebyggande kunskap om kunden bör kunden enligt de 

sistnämnda författarna medverka i utvecklingsprocessen. 

 

På grund av den snabba strukturella förändring som sker inom tjänstesektorn i många länder 

har NSD enligt Alam (2006, s. 468) framträtt som en strategisk nödvändighet för de flesta 

tjänsteföretag. Detta ger också ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att bygga upp ett mer 

omfattande ramverk för kundens engagemang i en ny tjänsteutveckling. Enligt Matthing et al. 

(2004, s. 482) anses kundens engagemang resultera i viktiga fördelar såsom minskad cykeltid, 

förstklassiga tjänster och utbildning av användarna. Detta styrks av Alam (2002, s. 254) som 

även han lyfter fram dessa faktorer som fördelar med användning av kundinvolvering inom 

tjänsteutveckling. Dessutom har många tjänsteföretag enligt Cheng et al. (2012, s. 444) insett 

vikten av att samverka med potentiella kunder för att få input under själva processen för 

utveckling av nya tjänster. 

 

Dock nämner Alam (2014, s. 637) att de metoder som idag finns inom NSD är gamla och att 

det inom området av att involvera kunden behövs nyare metoder. Detta styrks även av Matthing 

et al. (2004, s. 482) som tar upp problemet med att modeller av hur ett företag ska uppnå 

fördelarna av att involvera kunden är mindre kända. Alam (2014, s. 637) pekar på hur långt 

dessa modeller och tekniker är tillämpliga i dagens turbulenta och dynamisk marknad och vill 

återuppväcka diskussionen om hur service innovation äger rum. Författaren vill även föreslå en 

ny uppsättning riktlinjer för att utveckla nya tjänster med hjälp av att involvera kunden. 
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I befintlig litteratur gällande tjänsteinnovation återfinns flertalet modeller inom NSD och NPD  

(Alam, 2014; Alam & Perry 2002; Johnson, 2000; Booz, Allen & Hamilton, 1989). Nedan 

presenteras en jämförelse mellan tre NSD-modeller och en tidigare NPD-modell där likheter 

kan utläsas (se Tabell 1). En likhet mellan dessa modeller är att processen involverar 

aktiviteterna från det ögonblick en idé genereras fram till att den lanserats på marknaden. 

 

NPD  NSD  

Booz, Allen & Hamilton 

(1989) 

Johnson, Menor, 

Roth & Chase (2000) 

Alam & Perry (2002) Alam (2014) 

 Utveckling av ny 

produktstrategi 

 Design  Strategisk planering  Initiering  

 Idéskapande  Analys  Idéskapande  Förståelse 

 Idé screening  Utveckling  Idé screening  Bekräftelse 

 Affärsanalys  Lansering  Affärsanalys  Genomförande 

 Utveckling   Forma a cross-

functional team 

 

 Tester   Tjänst-och 

processdesign 

 

 Kommersialisering   Utbildning  

   Testa service och 

genomför pilotstudie 

 

   Tester på marknaden  

   Kommersialisering  

Tabell 1. Sammanställning av befintliga NPD- och NSD-modeller (Egen). 

2.4.2 New service development-processen 

NSD-processen består av fyra grundläggande faser vilka är design, analys, utveckling och 

lansering enligt Johnson, Menor, Roth & Chase (2000, s. 18); Cheng et al. (2012, s. 446). Dessa 

faser kan likställas med de fyra faser som Alam (2014, s. 641) presenterar som då istället 

benämns initieringsfasen, förståelsefasen, bekräftelsefasen och genomförandefasen. Med 

utgångspunkt i detta arbete kommer faserna baseras utifrån modellen av Johnson et al. (2000) 

(Se Modell 2) då denna modell enligt Cheng et al. (2012, s. 446) representerar den mest 

framställda modellen inom NSD-forskning och anses vara grundläggande inom NSD, dock med 

tillägg från andra forskare.  
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I designfasen skapas nya idéer som sedan omvandlas till tjänstekoncept för att sedan i 

analysfasen utvärderas med avseende på konkurrensfördelar och marknadspotential. 

Utvecklingsfasen handlar om tjänstens utveckling och i denna fas testas processen. Till sist 

lanseringsfasen som istället avser lanseringen och dess introduktion på marknaden. En mer 

utförlig redogörelse av faserna presenteras nedan. 

 

 

Modell 2. The NSD process cycle. Modell av Johnson, Menor, Roth & Chase (2000). 

2.4.2.1 Designfasen 

Designfasen är enligt Johnson et al. (2000, s. 18) den inledande fasen inom NSD-processen och 

behandlar bland annat formation av den nya tjänsten genom strategier, att fånga upp nya idéer 

och ta upp det som är viktigt genom screening av information. På dagens marknad råder hög 

konkurrens mellan företag och Ateke (2015, s. 1) hävdar att kunderna blir smartare och mer 

informerade då de har tillgång till flertalet kanaler och verktyg samt val att välja mellan. Att 

involvera kunden i den inledande fasen av en process är enligt Matthing et al. (2004, s. 488) 

betydande för framgångsrik utveckling av en tjänst och menar på att detta argument förs av 

flera forskare. Även Alam & Perry (2002, s. 525) nämner att det är under detta stadie som 

företag får tillgång till idéer och idégenerering.  

 

Melton & Hartline (2010, s. 415) antyder att det är vanligare att företag använder sig av 

kundinvolvering under den inledande delen av en tjänsts utveckling samt i den avslutande fasen. 

Detta beror på att kundinvolvering i den inledande fasen inger en idé av vad som efterfrågas för 

att sedan kunna utvärdera hela tjänsteerbjudandet i den slutliga utvecklingsfasen.  
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Alam & Perry (2002, s. 525) pekar på att det inom tjänsteföretag är viktigt med nya idéer för 

att skapa ny tjänsteutveckling och att det uppmärksammats som en nyckelfaktor även inom 

företagsledningar. Matthing et al. (2004, s. 488) bidrar till denna diskussion och menar på att 

desto fler idéer ett företag kan få desto större sannolikhet är det att detta bidrar till en 

framgångsfaktor i tjänsteutvecklingen, vilket även styrks av  Alam (2002, s. 258). Även Ateke 

& Iruka (2015, s. 23) nämner att företag bör ta tillvara på idéer från deras kunder genom att 

engagera kunden för att skapa konkurrensfördelar. Detta bekräftas även av Ramaswamy (2008, 

s. 9) som hävdar att i och med den ökade kunskapen som kunder besitter leder det till att kunder 

lärt sig att använda dessa nya verktyg för att föra fram sina idéer och åsikter samt engagera sig 

i processen för värdeskapande. 

2.4.2.2 Analysfasen 

I denna fas handlar det om att noggrant undersöka koppling mellan kundnöjdhet och tjänstens 

ekonomiska värde. Analysfasen handlar om att företagsledningen och chefer ska bedöma 

projektets lönsamhet samt ta reda på om det är fördelaktigt för företaget att gå vidare med just 

detta projekt enligt Melton & Hartline (2010, s. 412). Vidare beskriver författarna att det är i 

det här steget som en analys ska genomföras för att uppskatta hur efterfrågan, pris och 

avkastning för den nya tjänsten kommer att se ut. Det är först efter detta steg som ledningen 

enligt Melton & Hartline (2010, s. 412) kan godkänna genomförandet av ett projekt och 

företaget kan börja med exempelvis planritningar och specifikationer om hur utrustning och 

resurser som behövs för tjänsten ska se ut.    

 

Kundens delaktighet har däremot innehaft en negativ påverkan på NSD i denna fas påpekar 

Cheng et al. (2012, s.450). Med detta menar Cheng et al. (2012, s.450) att kunder vanligtvis 

inte innehar den erfarenhet, kunskap och verktyg som krävs för att kunna generera betydelsefull 

feedback. Även Melton & Hartline (2010, s. 413) hävdar att kunder normalt inte deltar i denna 

fas eftersom det är en fas som ofta styrs av chefer och att det är inom företagets högre ledning 

som analyser sker om hur en tjänsts potentiella lönsamhet ser ut. 

 

Som tidigare beskrivits ska den ekonomiska aspekten analyseras i denna fas och det är på grund 

av detta som Johne & Storey (1998, s. 224) anser att det är viktigt att ett företag inte bara tar 

hänsyn till hur tjänsten kan tillfredsställa kundernas efterfrågan, utan även att den nya tjänsten 

ska vara ekonomiskt genomförbar och lönsam för organisationen. I denna fas är det därmed 

viktigt att de framtagna erbjudandena jämförs med konkurrenternas vilket styrks av Cheng et 
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al. (2012, s. 449); Alam (2014, s. 642). Cheng et al. (2012, s. 449) poängterar även att i samband 

med detta måste den som levererar och utför tjänsten finna en balans mellan kundens behov 

och företagets kompetens och förmågor. 

2.4.2.3 Utvecklingsfasen 

I utvecklingsfasen kan kunder delta i aktiviteter som är relaterade till olika uppgifter. Denna fas 

kan likställas med Alams (2014, s. 641) tredje fas, som benämns bekräftelsefasen, och handlar 

om tjänsteutveckling samt att processen testas. I denna fas deltar kunderna i olika stadier i 

processen och ger kritisk feedback på olika aspekter av den upplevda servicenivån (Alam, 2014, 

s. 641). Alam (2014, s. 643) hävdar att det här handlar om att föreslå förbättringar genom att 

identifiera brister i ett företags tjänster. 

 

För att kunna se om tjänsten är genomförbar bör därför en pilotstudie göras enligt Melton & 

Hartline (2010, s. 413) efter att utformning av tjänsten gjorts. Detta för att kunna bestämma hur 

olika mål inom tjänsten ska uppnås, som exempelvis utbildning för medarbetare, 

marknadsföring av tjänsten eller tid med kunden (Melton & Hartline, 2010, s. 413). 

 

Melton & Hartline (2010, s. 415) hävdar också att om kunden deltar i utformning av tjänsten 

bidrar det till att bättre förstå kunden och företagets utvecklingsstadier, vilket därefter även kan 

hjälpa företaget att skapa effektiva tjänsteerbjudanden. Författarna menar att kundinvolvering i 

konceptet och i utvecklingen av en process leder till mer kundvänliga mervärdestjänster. Detta 

bidrar till att utvecklingsfasen omvandlas till ett servicekoncept och en säljbar tjänst, vilket 

styrks av Cheng et al. (2012, s.446). Johne & Storey (1998, s. 204) bidrar till detta resonemang 

och hävdar att ju mer engagemang från kunder desto bättre. 

 

Johne & Storey (1998, s. 204) tar dock upp viktiga aspekter som hänsyn bör tas till vid 

kundinvolvering i denna fas och nämner bland annat att de tekniska systemen som ett företag 

använder sig av måste vara utformade på ett användarvänligt och logiskt sätt för att även kunder 

ska kunna sätta sig in i processen. 

2.4.2.4 Lanseringsfasen 

Att ta del av kundens medverkan även under den sista fasen är viktigt då det skapas ett tillfälle 

att erhålla feedback från kunden angående tjänsten i och med detta menar Melton & Hartline 

(2010, s. 413) att kundinvolvering under lanseringsfasen av utvecklingsprocessen inte bör 
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försummas. Trots att kundinvolvering i de inledande faserna kan leda till nya möjligheter och 

idéer är det enligt Cheng et al. (2012, s. 446) i lanseringsfasen dessutom möjligt att öka 

acceptansen på marknaden genom kundens medverkan och på så vis skapa bättre möjligheter 

för framgångsrika tjänster. Cheng et al. (2012, s.446) beskriver att det är i denna fas som 

strategier fastställs för kommersialisering, lansering och införandet av nya tjänster till 

marknaden. 

 

Att tillhandahålla feedback från kunder möjliggör ökad förståelse för organisationer om hur väl 

utvecklade tjänster stämmer överens med kundernas utvecklade behov, vilket i sin tur leder till 

att företagen kan göra eventuella ändringar och förbättringar enligt Melton & Hartline (2010, 

s. 413). Detta skulle enligt Melton & Hartline (2010, s. 413) möjliggöra avgörande förbättringar 

och därmed en möjlighet att utveckla det upplevda värdet av den nya tjänsten. 

 

Förberedelserna för att kunna lansera den nya tjänsten kräver att företag under den avslutande 

lanseringsfasen skapar en bra kontakt och kommunikation med personal och kunder innan 

produkten lanseras. Detta skapar engagemang hos de anställda att leverera bra service inom 

tjänsten samt att genomförande av omfattande tester av tjänsten, program och system för 

marknadsföring ska göras Melton & Hartline (2010, s. 413). Alam (2014, s. 641) beskriver att 

kunder till en början antar den nya tjänsten som en testversion för att sedan främja tjänsten på 

en större marknad genom bland annat sitt eget sociala nätverk. 

 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Teorin poängterar att kundinvolvering har en betydande roll för det upplevda kundvärdet och 

för att skapa konkurrensfördelar på marknaden (Carbonell et al., 2009, s. 536; Parvatiyar & 

Sheth, 2001, s. 15; Mithas et al., 2005, s. 201; Alam, 2006, s. 468; Ateke & Iruka, 2015, s. 23). 

Tidigare forskning hävdar dock att det finns ett behov om mer forskning inom ämnet, framför 

allt inom utvecklingen av tjänster (Alam, 2014, s. 637). 

 

Forskningen visar även på att det är viktigt att företag hittar en fungerande metod för att på ett 

så fördelaktigt sätt som möjligt kunna använda sig av att involvera kunden (Carbonell & 

Rodriguez Escudero, 2015, s. 279). De anställdas attityd har även en påverkan för 

produktutveckling i tjänsteföretag och det är viktigt att dem arbetar i samma riktning som 

företaget som Johne & Storey (1998, s. 204) beskriver. Enligt forskare besitter dessutom kunden 

mer information och kunskap, och produktfokus har börjat övergå mot ett mer personligt fokus 
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som ytterligare handlar om konsumenternas upplevelser (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 5); 

Ramaswamy, 2008, s. 9). Då Melton & Hartline (2010, s. 415) antyder att det är vanligare att 

företag använder sig av kundinvolvering under den inledande samt avslutande delen av en 

tjänsts utveckling kommer vi i empiridelen att studera om detta överensstämmer med vilka faser 

som chefer inom fastighetsmäklarbranschen anser vara av mest relevans.   

 

Med utgångspunkt från tidigare forskning och Johnsons et al. (2000) modell kan det konstateras 

att en utveckling skett. Utifrån de tidigare modellerna (se Tabell 1) har vi i detta arbete valt att 

sammanställa och benämna de olika faserna som idégenerering, analys, feedback samt 

spridning av tjänsten vilket kan utläsas i Tabell 2 nedan. De olika faserna från tidigare modeller 

har placerats in under en benämning som har en liknande innebörd. Detta har gjorts med 

anledning av att tydliggöra de likheter som finns från tidigare studier och faser.  

 

NPD  NSD   

Booz, Allen & 

Hamilton (1989) 

Johnson (2000) Alam & Perry 

(2002) 

Alam (2014) Våra 

benämningar 

 Utveckling av ny 

produktstrategi 

 Idéskapande 

 Idé screening 

 Design  Strategisk 

planering 

 Idéskapande 

 Idé screening 

 Initiering   Idégenerering 

 Affärsanalys  Analys  Affärsanalys  Förståelse  Analys 

 Utveckling 

 Tester 

 Utveckling  Testa service 

och genomför 

pilotstudie 

 Utbildning 

 Forma a cross-

functional team 

 Tjänst-och 

processdesign 

 Tester på 

marknaden 

 Bekräftelse  Feedback 

 Kommersialisering 

 

 Lansering  Kommersialise

ring 

 Genomförande  Spridning av 

tjänsten 

Tabell 2. Tes till tes till vår syntes (Egen). 
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3. Metod 

I detta avsnitt ges en redogörelse över processen och de metodval som gjorts vid utformning 

och genomförande av denna uppsats. Nedan presenteras val av forskningsdesign, 

datainsamling, urval, enkätutformning samt tillvägagångssätt. Sedan följer en 

kvalitetsbedömning av arbetet utifrån kvalitetskriterierna inom kvantitativ forskning. 

 

3.1 Val av forskningsdesign 

En tydlig uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod står Bryman & Bell (2013, ss. 22, 

31, 34, 36) för som beskriver att kvantitativa metoder tillämpas när forskningen innehar en 

positivistisk utgångspunkt och ett deduktivt anslag jämfört med kvalitativa metoder som istället 

används när forskningen innehar en konstruktionistisk utgångspunkt och en induktiv ansats. 

Valet av forskningsansats och vetenskaplig utgångspunkt påverkar därmed uppsatsens 

frågeställning och syfte samt valet av vilken metod som bör användas menar Eliasson (2013, s. 

31); Bryman & Bell (2013, s. 15). 

 

I denna studie har vi valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt, med ett abduktivt 

anslag (Sohlberg & Sohlberg, 2012, s. 144), vilket innebär att utgångspunkten baseras på 

tidigare forskning och teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 88); (Bryman & Bell., 

2013, s. 163) men vart efter vi har hittat bra teorier har vi även tagit med det i arbetet. Denna 

empiriska studie kommer därmed att jämföras med hur de presenterade teorierna fungerar i 

praktiken. Med anledning av att vi utför en kumulativ studie genom att studera befintlig 

forskning för att finna ett forskningsgap fann vi detta tillvägagångssätt lämpligast. 

 

Inom det valda ämnet upplever vi en brist på kvantitativa studier beträffande hur kunderna 

involveras i utveckling av nya och befintliga tjänster. Dessutom påstår Alam (2014, s. 644) att 

en kvantitativ studie bör genomföras för att få ett bredare resultat. Med anledning av detta vill 

vi därför ge en övergripande bild över hur detta görs på marknaden. För att uppnå mer 

djupgående resultat är kvalitativa metoder att rekommendera men i enlighet med Eliasson 

(2013, s. 30) anses kvantitativa metoder vara användbara när avsikten är att mäta något på 

bredden. Kvantitativ metod beskrivs enligt Bryman & Bell (2013, s. 718) som en 

forskningsstrategi där tyngden ofta läggs på kvantifiering vid insamling och analys av data. 
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Insamling av data har skett genom en webbaserad enkätundersökning som skickats ut till 

franchisetagare och kontorschefer inom fem fastighetsmäklarkontor i Sverige. Bryman & Bell 

(2013, s. 247) belyser även fördelen med att använda detta tillvägagångssätt då respondenterna 

kan besvara frågorna när de har tid och möjlighet. I och med att formulering av frågor görs på 

ett och samma sätt till alla och orsakas därmed inte samma problem som kan uppstå vid 

intervjuer om intervjuaren formulerar sig på olika sätt poängterar Bryman & Bell (2013, s. 247).  

 

Med anledning av att vi ville skapa en rikstäckande undersökning med en geografisk spridning 

på våra svar är ett ytterligare motiv till att enkäter var mest fördelaktiga för oss. Rikstäckande 

innebär studien omfattar hela landet. Bryman & Bell (2013, s. 246) beskriver dessutom att 

enkäter är mer tidseffektiva och innebär en ekonomisk fördel jämfört med intervjuer då urvalet 

är spridda i geografisk bemärkelse.  

 

3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population 

I vår undersökning består populationen av både kvinnor och män som är verksamma 

franchisetagare och kontorschefer inom fastighetsmäklarföretag i Sverige. Banerjee & 

Chaudhury (2010, s. 63) definierar en population som en total uppsättning av personer med 

specifika egenskaper. Med verksamma franchisetagare och kontorschefer menar vi att de 

fortfarande innehar denna befattning och inte har övergått till att enbart arbeta som 

fastighetsmäklare.  

 

Inför denna studie har vi inte kunna inhämta statistik över antalet franchisetagare och 

kontorschefer i fastighetsmäklarbranschen eftersom det inte finns registrerat eller går att utläsa 

från hur många kontor varje enskilt företag innehar. Valet gjordes därmed att välja ut ett antal 

kontor och själva kontakta företagen för att få tillgång till denna information.   

 

Valet av att genomföra studien inom dessa fem företag baseras på att de är bland de största 

fastighetsmäklarföretagen i Sverige samt att samtliga är rikstäckande (se Bilaga 10 

Bilaga 10: Verksamhetsområden). En lista över de utvalda kontoren kan utläsas i Tabell 3 

nedan. Vid kontakt med företag 3 fick vi uppgifter om att de har 121 franchisetagare och 

kontorschefer men vi kan endast bekräfta 59 namn utifrån offentliga uppgifter. I och med att 

vi endast kunnat utläsa 59 personer som innehar denna befattning på hemsidan har vi valt att 
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utgå från detta antal för att vara säkra på att rätt respondenter nås och besvarar enkäten. 

Resterande information har inhämtats från material vi erhållit från 

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI (Se Bilaga 8). 

 

Företag 

 

Antal bobutiker Antal anställda Antal franchisetagare/ 

kontorschefer 

Företag 1 150 590 202 

Företag 2 230 1200 200 

Företag 3 80 450 59 

Företag 4 80 320 78 

Företag 5 70 200 59 

Tabell 3. Tabell över företagen (Egen). 

Vid genomförandet av denna studie har vi inte haft möjlighet att göra en totalundersökning som 

Patel & Davidsson (2003, s. 44) benämner det eftersom vi inte har innehaft tillräckliga resurser 

för att ha möjlighet att undersöka hela populationen. Därmed har ett urval gjorts vilket även 

Trost (2012, s. 29) råder att göra. 

3.2.2 Urval 

Urval benämns enligt Banerjee & Chaudhury (2010, s. 62) som en begränsad andel av den totala 

populationen och hävdar att gruppen måste ha sitt ursprung i den större populationen för att 

kunna göra en noggrann tolkning. Ett urval görs för att ta fram ett stickprov för hela 

populationen enligt Bryman & Bell (2013 s. 189). Att skicka ut enkäter till en hel population 

kan dessutom vara både kostsamt och komplext menar Trost (2012, s. 29). 

 

Vi valde att använda ett icke-sannolikhetsurval istället för ett sannolikhetsurval på grund av den 

begränsade tiden, att vi inte har tillräckliga resurser samt det kan finnas svårigheter att 

framställa ett representativt stickprov som även Bryman & Bell (2013, s. 185) understryker. Ett 

icke-sannolikhetsurval innebär enligt Bryman & Bell (2013, s. 190) att vissa enheter i 

populationen innehar en större chans att delta med i urvalet än andra. 

 

Ett alternativ hade varit att göra ett slumpmässigt urval gällande val av vilka 

fastighetsmäklarföretag som skulle delta i undersökningen. Vi valde dock att inte använda 

denna metod eftersom vår ambition var att genomföra en rikstäckande studie och med anledning 

av att alla fastighetsmäklarföretag inte är verksamma över hela riket valdes detta alternativ bort. 
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Enligt Banerjee & Chaudhury (2010, s. 61) är det viktigt att ett urval kan resultera i 

generaliserbarhet i förhållande till den utvalda populationen. Med detta menas att populationen 

inte kommer att vara tillräckligt representativt enligt Bryman & Bell (2013, s. 190). Vidare 

menar Bryman & Bell (2013, s. 190) att det är av stor vikt att minska skevheten i sin population 

för att generera en stark generaliserbarhet och kunna ta fram ett så representativt urval som 

möjligt. 

 

Totalt finns det idag 6 738 registrerade fastighetsmäklare, varv 98 arbetar som hyresförmedlare 

(T. Carter, personlig kommunikation, April 6, 2016). Det finns däremot ingen klar statistik över 

hur många franchisetagare och kontorschefer det finns inom fastighetsmäklarbranschen vilket 

kan leda till att urvalet i denna undersökning ifrågasätts om det är representativt då urvalet kan 

ses tillräckligt, vilket vi är väl medvetna om. Vi har däremot erhållit ett dokument över de 

största kedjorna från FMI som vi valt att basera vårt val av företag utifrån. 

 

Totalt valde vi att kontakta sju av de åtta största fastighetsmäklarföretagen i Sverige för 

förfrågan om att delta i vår undersökning. Företag 8 valdes bort på grund av att detta företag 

inte är rikstäckande och kontaktades därför inte. Företag 1,2,3,4 och 5 valde att delta i studien. 

Företag 6 och 7 hade däremot inte möjlighet eller var villiga att delta i studien på grund av att 

de själva genomförde en liknande studie internt inom företaget. Totalt består vårt urval därmed 

av 598 franchisetagare och kontorschefer från fem av de åtta största fastighetsmäklarföretagen. 

3.2.3 Bortfall 

Inom surveystudier är det vanligt att bortfall förekommer enligt Bryman & Bell (2013, s. 203) 

och de menar att det alltid är personer som väljer att inte delta i undersökningen. Vidare 

beskriver Bryman & Bell (2013, s. 248) att en nackdel med enkäter är att det vanligtvis medför 

ett större bortfall än genomförandet av intervjuer. Vi valde dock att använda webbenkäter 

istället för postenkäter för att minimera bortfallet, vilket dessutom Bryman & Bell (2013, s. 

248) förespråkar.  

 

Ejlertsson (2005, s. 25) delar upp bortfall i externt respektive internt bortfall. Externt bortfall 

innebär enligt sistnämnda författare att respondenter inte valt att delta i studien samt att detta 

kan vara svårt att påverka. Valet att inte delta i en studie kan bland annat bero på att 

respondenten inte har haft möjlighet eller tid att besvara enkäten. Det interna bortfallet å andra 

sidan handlar om att vissa frågor i enkäten inte har besvarats av respondenten beskriver 
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Ejlertsson (2005, s. 25). För att undvika det interna bortfallet valde vi att göra frågorna 

obligatoriska. 

 

Bryman & Bell (2013, s. 251) beskriver att bortfall och svarsfrekvens är viktiga faktorer och 

att urvalets representativitet kan ifrågasättas ju lägre svarsfrekvensen är. I och med att vi från 

början var väl medvetna om att enkäter vanligtvis leder till ett stort bortfall förstod vi att det 

skulle vara svårt att uppnå en hög svarsfrekvens. Bryman & Bell (2013, s. 203) menar att 

svarsprocenten kan beräknas enligt följande: 

 

Antal användbara enkäter                  x 100 

      Totala urvalet minus medlemmar av urvalet 

      som inte passar eller som inte går att få tag i 

 

Svarsprocenten visar den andel inom urvalet som valt att delta och besvara enkätfrågorna 

(Bryman & Bell, 2013, s. 203). I samband med vår studie var det ett antal som valde att inte 

delta vilket vi tror kan bero på dels tidsbrist men även att en del franchisetagare och 

kontorschefer arbetar på samma kontor och att de då svarat gemensamt på enkäten. Ytterligare 

en anledning kan vara att vissa respondenter inte anser sig ansvariga för utvecklingen av tjänster 

utan att det är huvudkontoren som sköter det och därmed inte prioriterade undersökningen.  

 

Vi skickade ut 598 enkäter och erhöll 132 stycken svar, varav samtliga svar var användbara i 

vår undersökning. Information om att vissa respondenter var bortresta eller föräldralediga 

erhölls i form av 34 autosvar. Två respondenter återkom dessutom med information om att de 

inte längre var verksamma som franchisetagare. Detta resulterar i att vår beräkning av 

svarsfrekvensen blir enligt följande: 

 

 

    ____132              x 100 = 23 % 

       598 -34-2 

 

Bryman & Bell (2013, s. 249) i sin tur hänvisar till Mangione (1995, ss. 60-61) som delat upp 

svarsfrekvensen i olika kategorier. Utifrån denna uppdelning anses vår svarsfrekvens vara 

oacceptabel. Dock understryker Bryman & Bell (2013, s. 251) att det finns en stor mängd 

vetenskapliga artiklar med låg svarsfrekvens och benämner två artiklar, som publicerats på två 
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populära tidskrifter, med 75 respektive 79 procents bortfall. Vi anser att även om vi skickat ut 

enkäten till ett större urval hade det varit svårt att uppnå en svarsfrekvens på över 60 procent, 

som anses vara acceptabelt enligt Mangione (1995, ss. 60-61). Bryman & Bell (2013, s. 251) 

poängterar dock att det stora bortfallet  inte bör leda till att enkätundersökningar undviks. 

Dessutom belyser Oates (2006, s. 99) att det bör tas i beaktning att en del respondenter inte 

kommer att besvara enkäten och att det därmed inte är ovanligt med endast 10 procent som 

svarsfrekvens vid mindre studier. 

 

3.3 Operationalisering av mätinstrument och val av variabler 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012, s. 55) beskriver operationalisering som en 

process då en teoretisk definition ges en eller flera indikatorer. Bryman & Bell (2013, ss. 167, 

719) beskriver operationell definition som att ett begrepp definieras i termer av aktuella 

handlingar då begreppet mäts. Med andra ord delas frågorna upp och konstrueras i olika teman 

som ger en struktur över frågorna som respondenterna besvarat i enkäten.  

 

Vidare beskriver Esaiasson et al. (2012, s. 56) att det är viktigt att den teoretiska definitionen 

och de operationella indikatorerna stämmer överens för att kunna nå hög validitet och ge ett 

trovärdigt resultat. Då vi i vår studie använt en kvantitativ metod har vi med anledning av att få 

en högre validitet utformat våra frågor till enkäten utifrån inspiration från tidigare forskning 

och operationaliserade begrepp inom tidigare kvalitativa studier. Vi har alltså använt begrepp 

från tidigare teori som bearbetats för att skapa de frågor som ger oss mätbar information i denna 

studie (Se Bilaga 3).  

 

Utifrån tidigare forskning samt med utgångspunkt från Johnssons et al. (2002) modell har våra 

frågeställningar formulerats och vi valt att benämna våra variabler enligt följande kategorier: 

Kundinvolvering, idégenerering, analys, feedback samt spridning av tjänsten. Med motivering 

av detta anser vi att de teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna 

överensstämmer väl. Vi har däremot valt att benämna dessa variabler på det här sättet för att 

bättre passa in i den bransch som vi undersöker. 

3.3.1 Kontrollvariabler 

I enkäten har vi använt oss av fyra kontrollvariabler vilka är frågorna kön, ålder, 

verksamhetsregion och företagsroll. En kontrollvariabel innebär en fråga som kan ha en 

påverkan på relationen mellan huvudvariablerna beskriver Bryman & Bell (2011, s. 687).  
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Det är viktigt att använda sig av rätt typ av variabel. Dessa fyra kontrollvariabler är av relevans 

eftersom vi vill undersöka om det går att utläsa några skillnader på hur synen är på 

kundinvolvering, exempelvis mellan olika åldrar eller kön. Verksamhetsregion togs med i 

undersökningen för att kunna kontrollera respondenternas geografiska utspridning för att 

därmed kunna generera ett rikstäckande resultat.  

 

3.4 Enkätutformning 

3.4.1 Enkätens utformning 

Vår enkät skapades i Google Forms, som är ett hjälpmedel för att utforma enkäter (”Google 

Formulär – skapa och analysera undersökningar gratis.”, u.å.), och består av 25 frågor, utav 

dessa utgör fyra stycken kontrollvariabler (se Bilaga 2).  

 

Den webbaserade enkäten erhölls genom att mail skickades ut till respondenterna där vi gav en 

kort presentation av oss, vilken högskola vi studerar på samt en bakgrund till varför studien 

genomförs. Bryman & Bell (2013, s. 225) nämner några tips att ta hänsyn till vid introducering 

av vad en undersökning går ut på, vilka vi även tog beaktande till. I mailet beskrev vi kortfattat 

att enkäten skickats ut till franchisetagare och kontorschefer inom deras kedja för att klargöra 

varför just de valdes som respondent. I mailet bifogades även länken till enkäten för att 

underlätta för respondenterna. 

 

Dessutom meddelades det att enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och att inga 

resultat kommer gå att koppla till ett enskilt svar. Respondenterna meddelades även om 

möjligheten att vinna två biobiljetter fanns vid deltagande av enkäten för att öka intresset, vilket 

enligt Bryman & Bell (2013, s. 250) kan inneha en positiv effekt och öka svarsprocenten. 

 

Valet av layout på enkäten gjordes med avsikt att formulera en stilren och tydlig enkät. Detta 

med anledning för att undvika onödiga detaljer som kan påverka och distrahera respondenterna. 

Även Bryman & Bell (2013, ss. 251-252) belyser att en enkät då är mer lättarbetat vilket 

underlättar för respondenterna. 

3.4.2 Formulering av frågor  

Tidigare studier inom ämnet har som ovan nämnts tidigare genomförts med kvalitativ 

forskningsmetod, främst genom intervjuer. Med anledning av detta har vi behövt utforma helt 
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nya frågor till våra enkäter, dock har inspiration tagits från tidigare forskning och 

operationaliserat begreppen inom kvalitativa studier. 

 

Vid formulering av frågorna var avsikten att formulera tydliga men kortfattade frågor för att 

minska missförstånd hos respondenterna vilket är viktigt enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2014, s. 107); Bryman & Bell (2013, s. 246). Vi har medvetet valt att inte ställa ledande frågor, 

ställa två frågor i en och samma fråga eller använda avancerade frågor och begrepp som kan 

leda till förvirring hos respondenten då Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 107) belyser 

dessa som vanliga fallgropar vid enkätutformning. Att formulera tydliga frågor är dessutom av 

betydande vikt vid enkäter då det inte finns någon att rådfråga och som kan besvara 

respondenternas frågor och funderingar förklarar Bryman & Bell (2013, s. 247). 

 

Vi valde att använda slutna frågor i vår enkät vilket även Bryman & Bell (2013, s. 247) menar 

är att föredra. Slutna frågor innebär att respondenten svarar utifrån ett antal bestämda 

svarsalternativ beskriver Bryman & Bell (2013, s. 261). Vi valde att använda oss av fasta 

svarsalternativ eftersom det gör det lättare att mäta det angivna resultatet (Patel & Davidson, 

2003, s. 79). Även Trost (2012, s. 72) hävdar att öppna frågor bör avstås då det är tidskrävande 

att hantera erhållna svar samt att vissa låter bli att besvara frågor på grund av osäkerhet. Bryman 

& Bell (2013, ss. 263, 254) påpekar dessutom att slutna frågor är lättare att bearbeta och ökar 

jämförbarheten i svaren samt att det är lättare att förbereda för kodning och därmed enklare kan 

datoriseras. 

 

Trots detta valde vi ändå att ta med fyra öppna frågor för att ge respondenten en chans att ge 

exempel på tjänster som utvecklats i samspel med kunden eller med hjälp av denne, dessa frågor 

valdes dock att inte vara obligatoriska. Detta val gjordes med anledning för att ta reda på om 

det finns några konkreta exempel av sådana tjänster samt för att få en uppfattning om hur 

respondenten uppfattat enkäten då begreppet involvera kan inneha olika betydelse hos olika 

personer. Ett exempel på en öppen fråga lyder ”Ge gärna ett exempel på en idé som uppstått i 

samspel med kunden”. Valet att ta med dessa frågor i enkäten visade sig dessutom ha en positiv 

effekt och bekräftade att tjänster inom fastighetsmäklarbranschen har uppstått utifrån önskemål 

och idéer av kunder. 
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3.4.3 Skalformning  

Den utformade enkäten består som ovan nämnts av 25 frågor. Tre av de fyra inledande frågorna 

i enkäten består av vertikala intervallfrågor där respondenten anger sitt svar genom att kryssa i 

det alternativ som passar bäst. Den fjärde är en öppen fråga där det efterfrågades vilken region 

respondenten är verksam inom och som besvaras genom att svaret skrivs in i ett 

kommentarsfält. Därefter följer 17 frågor som är utformade med en sjuskalig-likertskala. Vid 

genomförandet av undersökningar i samband med företag och marknadsföring är det enligt 

Gliem & Gliem (2003, s. 82) vanligt att använda likertskalor. Dessutom hävdar Forza (2002, s. 

169) att denna teknik är ett bra tillvägagångssätt. Avsikten med att använda likertskalor är att 

utifrån ett påstående uppmäta styrkan i en åsikt beskriver Jamieson (2004, s. 1217). Enkäten 

avslutades med fyra frivilliga öppna frågor. 

 

I en studie av Matell & Jacoby (1971, s. 658) förs en diskussion om omfattningen av en 

likertskala och menar att en skälig skala bör vara mellan fem och sju punkter. Detta beror dock 

på studiens omfattning samt att en större bredd kan vara att föredra vid mer omfattande studier. 

Även Bagozzi, Gopinath & Nyer (1999, s. 191) påstår att likertskalor bör vara utformade med 

minst fem steg men att det är lämpligast att använda sju eller nio steg. I samråd med vår 

handledare Jonas Kågström beslutades att frågorna skulle bestå av en skalutformning med sju 

steg eftersom detta passar vår studie bäst. I och med att det därmed finns en mittpunkt har även 

respondenten en möjlighet att inta en neutral ställning. Garland (1991, s. 66) belyser även 

problematiken med att använda en skala utan mittpunkt då det kan påverka och driva den 

svarande mer mot den positiva delen av skalan. Garland (1991, s. 66) skriver även att när antalet 

skalsteg ökar minskas även respondenternas användning av mittpunkten.  

 

Genom att använda sig av denna svarsmetod måste respondenterna ta ställning till om de håller 

med eller inte beskriver Brooke (1996, s. 4). Skalorna är placerade efter rang från ett till sju där 

ett står för instämmer inte alls och sju står för instämmer helt.  

 

Efter att respondenten besvarat enkäten avslutas denna med att vi tackar genom en hälsning 

från oss för att de deltagit och bidragit till vår studie. Detta är dessutom bra att göra enligt 

Eliasson (2013, s. 43). 

 

 

 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 3. Exempel på frågor (Egen). 

3.4.4 Pilotstudie  

Efter att enkäten utformats och vi fått godkännande av vår handledare Jonas Kågström gjordes 

en pilotstudie. En pilotstudie görs för att kontrollera om ett frågeformulär är tillräckligt bra 

genom att låta andra besvara enkäten förklarar Eliasson (2013, s. 42). Detta möjliggör 

identifiering av eventuella problem samt för att kunna säkerställa att frågorna utformats på ett 

bra sätt för att eventuellt ändra dessa i enkäten beskriver Bell (2006, s. 214); Bryman & Bell 

(2013, s. 276). 

 

Vi valde att låta 10 fastighetsmäklarstudenter besvara enkäten och ge kritisk feedback för att se 

om några oklarheter i enkäten fanns. Dessa valdes på grund av att de har för avsikt att vara 

verksamma som fastighetsmäklare samt har en inblick i yrket och att det är av stor betydelse att 

kunna skilja sig från konkurrenterna på dagens marknad. De som deltog i pilotstudien bads att 

ta tid på hur lång tid enkäten tog att fylla i för att ha möjlighet att meddela respondenterna i den 

verkliga undersökningen om detta för att kunna ge en indikation på hur lång tid enkäten tar att 

besvara. Indikationen på hur lång tid som ansågs behövas angavs även i mailet i samband med 

att enkäten skickades ut. 

3.4.5 Utskick av enkäter 

Efter att korrigering gjorts utifrån erhållen feedback från pilotstudien och att vi fått 

godkännande av vår handledare Jonas Kågström skickades enkäten ut till verksamma 

franchisetagare och kontorschefer. Vi valde att skicka ut enkäterna efter lunch då vi av 

erfarenhet är medvetna om att det brukar finnas ledig tid då samt att fastighetsmäklare 

kontrollerar sin mailkorg under hela dagen. Detta val gjordes för att öka chansen att de svarade 

direkt och inte lät enkäten ligga för att besvara den senare, trots om meningen att besvara den 

fanns. 
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Responsen på det första utskicket till företag 1 uppfyllde inte förväntningarna och vi fick in 

färre svar än önskat. Med anledning av att vi inte fick in önskad mängd svar beslutade vi att ta 

in fler företag i studien för att skapa ett större underlag och därmed ett bättre resultat. Vi 

tillhandahåll en lista över alla e-mailadresser från både företag 1 och företag 5. Insamling av e-

mailadresser samlade vi personligen in för företag 2, 3 och 4 genom företagens hemsidor efter 

godkännande från respektive företag.  

 

Mailadresserna lades in i ett Excel-dokument där de sorterade efter respektive bobutik för att 

på ett tydligt sätt kunna utläsa om det var någon franchisetagare eller kontorschef som arbetade 

eller hade flera bobutiker för att därmed endast skicka ut ett mail till denne. Mailadresser från 

företag 5 erhölls som ovan nämnt genom att vi fick en lista över alla kontorschefer. Till dessa 

företag gjordes däremot valet att skicka ut enkäterna på morgonen i förhoppning om att öka 

responsen. Vid detta utskick fick vi en jämlik respons mot det första utskicket till företag 1. 

Totalt kunde vi tillgodose oss 132 besvarade enkäter. 

 

Vid utskick till samtliga företag mottog vi mail i form av autosvar där det framgick att personen 

var på semester eller föräldraledig. Ett fåtal mail erhölls även där det meddelade att dem inte 

längre var franchisetagare eller kontorschef. Denna information noterades i vårt Excel-

dokument med alla respondenter för att få koll över vilka som skulle kontaktas igen eller vilka 

som skulle räknas som bortfall. Efter det första utskicket skickades dessutom påminnelser ut 

till samtliga, bortsett från dem vi erhållit svar från, vilket resulterade i att vi fick fler besvarade 

enkäter. 

3.4.6 Omkodning 

Efter att vi erhållit tillräckligt stor mängd enkätsvar och att respondenterna innehaft enkäten i 

cirka tre veckor började vi analysera svaren i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Större delen av vår enkät bestod som ovan nämnt av en sjugradig 

likertskala vilket gjorde att dessa frågor inte behövde några ändringar och var enkla att 

analysera. Dock formulerades några av de inledande frågorna i intervaller samt en fråga där 

respondenten bads fylla i uppgifter med ett kommentarsfält. I och med detta var vi tvungna att 

koda om vissa svaren från text till siffror för att kunna analysera dessa. Bryman & Bell (2013, 

s. 717) förklarar kodning inom kvantitativ metod som en process när data bryts ner till olika 

delar som sedan betecknas på ett eller annat sätt. Vi valde att koda om man till 0 medan kvinna 
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kodades om till 1. Vid kodning gällande verksamhetsregion utgick vi från en 

befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån för att kunna dela in svaren i en sjugradig skala 

(Se Bilaga 9). De svar på regionsfrågan som inte kunde utläsas valdes att noteras som bortfall 

och kodades därmed om till -99. De frågor som vi har kodat presenteras i Tabell 4 nedan. 

 

Fråga: Kön   

Svarsalternativ innan kodning Svarsalternativ efter kodning 

Man 0 

Kvinna 1 

Vill ej uppge -99 

Fråga: Ålder  

Svarsalternativ innan kodning  Svarsalternativ efter kodning 

18-25 1 

26-35 2 

36-45 3 

46-55 4 

56-65 5 

66+ 6 

Fråga: Region jag är verksam inom  

Svarsalternativ innan kodning Svarsalternativ efter kodning 

0- 78 310 1 

78 311 – 247 231 2 

247 232 – 283 712 3 

283 713 – 548 190 4 

548 191 – 1 027 523 5 

1 027 524 – 2 231 439 6 

2 231 440 – 9 866 670 7 

Fråga: Min roll i företaget  

Svarsalternativ innan kodning Svarsalternativ efter kodning 

Franchisetagare 1 

Kontorschef 2 

Tabell 4. Omkodning (Egen). 

3.5 Datainsamling 

Insamling av data kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 91) ske genom olika 

sökmetoder. Olika redskap för sökning kan enligt författaren vara genom portaler, 

länkinsamlingar, kataloger och sökmotorer. För att vi skulle få fram väsentligt underlag att 

basera vår studie på samt för att kunna beskriva det aktuella forskningsläget har datainsamling 

skett genom att studera vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. För att finna dessa har 

sökmotorer såsom Google Scholar och Högskolan i Gävles databaser använts. För att få fram 
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relevanta och lämpliga artiklar har vi i första hand använt oss av sökord som customer 

involvement, new service development, service men likväl kombinerat dessa med andra begrepp 

inom området. 

 

För att inhämta data beträffande nulägesbeskrivning av ämnet är kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi olika metoder. Vi valde att tillämpa en kvantitativ metod vid datainsamling 

då denna metod behandlar det som går att beskriva med siffror som Eliasson (2013, s. 21)  

beskriver. En fördel som Esaiasson et al.  (2012, s. 198) lyfter fram med den kvantitativa 

metoden är att fokus ligger på hur frekvent olika kategorier förekommer samt hur stort utrymme 

i tid eller rum som dessa kategorier får.  

 

3.6 Analysmetod  

För att kunna bearbeta den data som erhölls från enkätundersökningen sammanställdes samtliga 

svar i ett Excel-dokument. Sammanställd data överfördes sedan till statistikprogrammet SPSS, 

som enligt Bryman & Bell (2013, s. 365) ses som det vanligaste analysprogrammet vid 

kvantitativ data, där vi valde att utföra deskriptiv analys, korrelationsanalys, faktoranalys och 

klusteranalys. Dessa analyser kommer att beskrivas nedan. 

3.6.1 Deskriptiv analys 

Valet att göra en deskriptiv analys baseras på att en indikation på hur respondenterna har 

besvarat frågorna kan utläsas och att standardavvikelser, medelvärde samt det högsta och lägsta 

svarsvärdet kan utläsas av denna analys (Pallant, 2010, s. 49). Genom att studera det högsta 

respektive det lägsta värdet kan denna analys bidra till att kontrollvariabler kan utläsas och 

kontrolleras och på så vis påvisa eventuella utstickande svar som i sin tur kan leda till 

missvisande data. Denna analys genomfördes först i SPSS av samtliga analyser, där kunde vi 

utläsa att det samtliga materialet var korrekt och inte innehöll några felaktigheter. Därmed 

kunde samtliga frågor och insamlad data användas i studien. 

 

Den deskriptiva analysen visar även om alla erhållna enkäter har besvarats på ett korrekt sätt 

och Pallant (2010, s. 52) beskriver att en felaktigt besvarad enkät innebär att respondenten inte 

besvarat alla frågor. För att skapa ett bättre resultat kan ett bristande eller defekt värde tas bort 

om det påträffas beskriver Pallant (2010, s. 118). 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

38 

 

3.6.2 Faktoranalys 

Faktoranalysen är en teknik som används för att fastställa om olika grupper av variabler har ett 

samband med varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 184). Pallant (2010, s. 104) beskriver att det 

i dessa faktorer skapas formateringar av påståenden och frågor som är i relation till varandra.  

 

En faktoranalys skiljer sig något från andra analystekniker påpekar Pallant (2010, s. 181) då det 

är nästintill omöjligt att genomföra den med enbart ögat. Även Trost (2012, s. 169) hävdar att 

en faktoranalys är en bra teknik för att finna samband och mönster eftersom den räknar ut 

samband mellan olika variabler för att se om det finns någon sammankoppling mellan 

faktorerna. Att använda sig av denna analys lämpar sig speciellt bra om det insamlade materialet 

genererats från mått och skalor menar Pallant (2010, s. 104). Flora & Curran (2004, s. 1) 

beskriver även att likertskalor i stor utsträckning används vid denna metod, vilket även vi 

använt oss av. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin, KMO, är ett mått som hjälper till att kontrollera den använda datans 

kvalité och om den anses tillräckligt bra för att kunna genomföra en faktoranalys enligt Pallant 

(2010, s. 183). För att ett KMO-värde ska anses vara tillförlitligt bör det enligt Pallant (2010, s. 

190) ligga mellan 0,5 – 0,9, och för att genomföra en bra faktoranalys ska ett värde på minst 

0,6 finnas. Bartlett’s test är ett ytterligare mått som bör kontrolleras, vilket ska vara 0.05 eller 

mindre för att kunna användas en faktoranalys, och visar signifikansvärdet beskriver Pallant 

(2010, s. 183). Förutom detta ska korrelationskoefficienterna i faktoranalysen uppgå till ett 

värde på minst 0,3 beskriver Pallant (2010, s. 192), detta för att ett så bra utfall som möjligt ska 

kunna genereras. Detta krav uppfylls, dock understiger ett värde gränsen som ligger precis 

under denna gräns, denna variabel valdes dock inte att fortsätta analyseras (Se Bilaga 6).  

 

Vårt KMO-värde uppgår till 0,843 och vårt signifikansvärde till 0,000 vilket resulterar i att ovan 

angivna krav därmed uppfylls. KMO-värdet och signifikansnivån kan utläsas i Tabell 5 nedan. 

Vår korrelationsanalys visade tillsammans med resultaten av Cronbachs alpha att de 

demografiska variablerna inte bidrog till faktoranalysens förklaringskraft. Detta gjorde att vi i 

samråd med vår handledare valde att inte ta med dessa variabler i faktoranalysen.  

 

Att använda sig av denna analys lämpar sig speciellt bra om det insamlade materialet genererats 

från mått och skalor menar Pallant (2010, s. 104). Även Trost (2012, s. 169) hävdar att en 
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faktoranalys är en bra teknik för att finna samband och mönster eftersom den räknar ut samband 

mellan olika variabler för att se om det finns någon sammankoppling mellan faktorerna. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling   ,843 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 931,703 

Df 136 

Sig. ,000 

Tabell 5. KMO och Bartletts´s test (Egen). 

För att kunna genomföra denna typ av analys är ytterligare två viktiga förutsättningar 

variablernas styrka samt urvalets storlek påpekar Djurfeldt & Barmark (2009, s. 79). Hur stort 

ett urval bör vara är forskare däremot inte ense om men Pallant (2010, s. 182) hävdar att ju 

större urvalet är desto bättre. Sistnämnda författare poängterar att urvalet bör uppgå till minst 

300 respondenter men att 150 respondenter i vissa fall anses tillräckligt, beroende på styrkan 

mellan variablerna. Vårt urval i studien var 598 och överstiger därför den rekommenderade 

riktlinjen och en faktoranalys kunde därmed genomgås.    

 

Vi beslutade att dela in analysen i fyra faktorer, även kallat itemkluster (Bryman & Bell, 2013, 

s. 184), då det genererade det tydligaste grupperingarna för oss. I tabellen total variance 

explained (se Tabell 6) nedan kan dessa fyra itemklusters procentuella storlek av de erhållna 

svaren utläsas. I nästkommande kapitel kommer dessa faktorer att tolkas och analyseras i 

Rotated Factor Matrix (se Bilaga 6). Djurfeldt & Barmark (2009, s. 84) beskriver att ett så litet 

antal faktorer som möjligt eftersträvas vid en faktoranalys och att dessa ska förklara och 

sammanfatta så mycket som möjligt av variansen.   

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,175 36,322 36,322 5,688 33,458 33,458 2,958 17,400 17,400 

2 1,672 9,837 46,160 1,187 6,985 40,443 2,178 12,810 30,210 

3 1,622 9,541 55,700 1,158 6,812 47,255 2,140 12,588 42,798 

4 1,022 6,014 61,714 ,573 3,368 50,624 1,330 7,826 50,624 

Tabell 6. Total variance explained (Egen). 
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3.6.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys görs för att redogöra för styrkan och riktningen av förhållandet mellan 

två variabler beskriver Pallant (2010, s. 121). Bryman & Bell (2013, s. 355) beskriver att 

Pearsons r är en metod för att granska relationen mellan intervall- och kvotvariabler. Detta 

förhållande mäts genom en korrelationskoefficient som visar ett värde från -1 till +1. Det 

uppmätta värdet anger korrelationens styrka där ett värde nära 0 tyder på ett svagt samband och 

ett värde nära ändpunkterna istället visar på ett starkt samband förklarar Bryman & Bell (2013, 

s. 355). 

 

En korrelation kan antingen inneha ett negativt eller positivt värde beskriver Pallant (2010, s. 

121) och att detta utläses med hjälp av tecknet före siffran. Ett negativt tal innebär att när en 

variabel ökar så minskar den andra variabeln i lika stor grad och vise versa förklarar Bryman & 

Bell (2013, s. 355), vilket innebär att respondenterna inte besvarat frågorna på samma sätt. 

Motsatsvis tyder ett positivt tal på att respondenterna besvarat frågorna lika med antingen två 

höga eller låga värden (Bryman & Bell., 2013, s. 355). 

 

Vidare beskriver Pallant (2010, s. 121) att storleken på det absoluta värdet ger en indikation på 

styrkan i sambandet. Å andra sidan, om korrelationen är 0 indikerar detta däremot att inget 

samband finns mellan de två variablerna (Pallant, 2010, s. 121). Enligt Stukát (1993, s. 47) visar 

korrelationskoefficienten i vilket grad ett samband finns mellan variablerna. 

Korrelationskoefficienten är dessutom det vanligaste måttet för att mäta korrelationen mellan 

två variabler enligt Lantz (2009, s. 385). 

 

Bryman & Bell (2013, s. 361) beskriver dessutom två godtagna signifikansnivåer, som 

betecknas “p < 0,05”, markerad med en asterisk, och “p < 0,01” , markerad med två asterisker. 

Detta innebär att korrelationerna har en signifikansnivå på antingen 95 procent respektive 99 

procent, vilket indikerar på det statistiska sambandets säkerhet.  

3.6.4 Klusteranalys 

Klusteranalys är enligt Ketchen & Shook (1996, s. 441) en metod för att dela upp observationer 

i liknande grupper eller uppsättningar. Detta görs enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 197) för 

att förenkla och minska ned erhållen information från de olika variablerna till mindre grupper. 

Med andra ord bidrar en klusteranalys till att på ett enklare sätt finna olika mönster i de erhållna 

svaren. På så vis kan olikheter och likheter lättare utläsas och analyseras. Däremot framgår det 
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inte varför data delas upp på det sätt som den gör vilket innebär att det är forskaren som får 

tolka och förklara utfallet beskriver Ketchen & Shook (1996, s. 442). 

 

Vi valde att utföra en icke-hierarkisk metod, även kallat ”K-mean”, som innebär att data 

fördelas efter ett antal förvalda kluster metod (Fraley & Raftery, 2002, s. 611; Ketchen & 

Shook, 1996, s. 445). För att ta fram vår klusteranalys genomfördes tre olika analyser för att 

testa vilket antal som genererade jämnast och tydligast fördelning. Vi testade med både tre, fyra 

och fem kluster. Vår klusteranalys besår slutligen av fyra kluster, kategorier. Valet att använda 

detta antal baseras på att det detta var bäst för oss då dessa visade en jämn fördelning och ett en 

tydligare uppdelning av olika beteenden hos respondenterna. Fördelningen av respondenterna i 

respektive kluster kan utläsas i tabellen nedan (se Tabell 7).  

 

 

 

 

 

Tabell 7. Number of cases in each cluster (Egen). 

3.7 Kvalitetsmått 

3.7.1 Reliabilitet  

Begreppen reliabilitet och validitet är av stor betydelse inom kvantitativ forskning för att skapa 

en uppfattning av kvalitén på undersökningen enligt Bryman & Bell (2013, s. 63). Reliabilitet 

representerar om en mätning är stabil, och enligt Trost (2012, s. 61) bör därmed samma frågor 

ställas till alla respondenter samt att dessa ska inneha lika förutsättningar för att kunna erhålla 

ett rättvist resultat. Om studien är tillförlitlig eller inte avgörs således om samma resultat skulle 

erhållas om studien gjordes om på nytt enligt Eliasson (2013, s. 14). 

 

Vid ställningstagande om ett mått anses vara reliabelt är två viktiga faktorer stabilitet och intern 

reliabilitet. Ett vanligt förekommande mått inom den kvantitativa metoden är Cronbachs alpha 

som används vid mätning av den interna reliabiliteten. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 172) kan 

Cronbachs alpha visa hur god tillförlitligheten är gällande analysen av variabler i forskningen. 

Författaren nämner siffran 0,8 som ett mått som ofta används som accepterad nivå. Då vår 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 52,000 

2 23,000 

3 46,000 

4 11,000 

Valid 132,000 

Missing 27,000 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

42 

 

Cronbachs alpha ligger på 0,875 kan vi utläsa att vår undersökning har god tillförlitlighet (Se 

Tabell 8). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha  N of Items 

,875 19 

Tabell 8. Cronbachs Alpha (Egen). 

3.7.2 Validitet  

Validitet handlar om att en fråga eller ett instrument ska mäta det som den är tilltänkt att mäta 

(Trost, 2012, s. 63). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 63) handlar det således om en bedömning 

av det framtagna underlagt till slutsatserna innehar en koppling eller inte. Vi har i detta arbete 

tydliggjort i en tabell (se Bilaga 3) från vilken forskning våra frågor är baserade utifrån vilket 

bidrar till att undersökningen innehar god validitet. 

3.7.3 Generalisering 

För att kunna uttala sig generellt om olika grupper eller situationer vill forskare inom den 

kvantitativa forskningsmetoden uppnå ett resultat som är generaliserbart. Enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 177) är det ofta svårt att nå ut till samtliga som kan beröra en undersökning och därför 

bör ett urval göras. Det är enligt författarna därför viktigt att detta urval är så representativt som 

möjligt för att undvika att skapa en unik grupp eller situation som där av inte är generaliserbar.  

 

Genom att tillhandahålla en förhållandevis hög svarsfrekvens och att undersökningen nått ut till 

ett representativt urval av den population som ska undersökas, bidrar detta till ett generaliserbart 

resultat enligt Bryman & Bell (2013, s. 177). I vårt fall kan vi inte ge ett generaliserbart resultat 

och därmed inte uttala oss generellt då denna studie bygger på en svarsfrekvens på 23 procent. 

Trots att resultatet inte är generaliserbart kan det ändå vara representativt. 

 

3.8 Metodkritik 

I och med att vi valt att genomföra studien utifrån ett begränsat antal fastighetsmäklarkedjor 

blev även vårt urval begränsat. Med anledning av detta har vi inte för avsikt att skapa ett 

generaliserbart resultat och har fokuserat mer på att skapa ett rikstäckande resultat. För att 

kunna uppnå ett generaliserbart resultat och mer djup i arbetet tror vi att fler kontor hade behövt 

undersökas. 
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Till en början valde vi att endast ta med ett företag då vi ville begränsa oss till ett av de större 

fastighetsmäklarföretagen i Sverige och undersöka hur det specifika företaget ser på att 

involvera kunder. Under studien gång insåg vi att det hade vart en fördel att redan från början 

kontaktat fler av de rikstäckande fastighetsmäklarföretagen för att snabbare få in tillräckligt 

många svar. 

 

Nu i efterhand upplever vi även att studien kunde ha utförts genom en kvalitativ metod, 

exempelvis genom att komplettera studien med djupgående intervjuer för att få en djupare bild 

över hur fastighetsmäklartjänster idag utvecklas, vilket även Bryman & Bell (2013, s. 419) 

belyser. Denna slutsats kan vi även dra utifrån att svar erhölls från ett fåtal respondenter där de 

poängterade att det inte är dem som är ansvariga över tjänsterna och dess utveckling. Vi tror att 

kvalitativ metod skulle kunna bidra till en mer grundlig datainsamling och därmed även en mer 

tolkande analys. Vidare är vi övertygade om att möjligheter, tillräckliga resurser samt tid finns 

för att genomföra en sådan studie kan detta ge ett bra bidrag till branschen.  

 

Ytterligare något vi uppmärksammat i vår undersökning och som vi misstänkte kunde uppstå 

som ett problem i studien var hur respondenterna skulle definiera ordet involvering och vad 

begreppet skulle innebära för just dem. Fundering fanns om att ge en klar och tydlig beskrivning 

av vad detta innebär men med anledning av att vi inte ville påverka och styra respondenterna 

valde vi endast att ge en övergripande beskrivning, just för att låta respondenterna tänka utanför 

boxen och undvika risken att styra deras åsikter. 

 

I vår enkät var som tidigare nämnts regionsfrågan utformad på det sätt att respondenten själv 

skulle fylla i den region som denne var verksam inom. Här ser vi en aspekt som skulle kunna 

gjorts annorlunda då vi erhöll väldigt spridda svar på denna fråga och då vi i efterhand insåg att 

denna fråga kan tolkas på olika sätt. Detta påverkade dock inte vårt resultat i studie. 
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4. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det empiriska resultat vi har samlat in samt analysera 

detta. Därefter framställs en utvecklad modell som framkommit av resultatet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Totalt erhöll vi 132 enkätsvar som samtliga var användbara i vår undersökning. Utifrån denna 

analys kan vi konstatera att respondenterna har besvarat samtliga frågor. Studien har en relativt 

jämn fördelning mellan män och kvinnor, dock är det något fler av respondenterna som är män. 

Åldern bland cheferna delades in mellan 18 år och 66+. Och i denna analys kan det utläsas att 

den genomsnittliga åldern var 40 år. Den äldsta i undersökningen var 66+ och den yngsta i 

spannet mellan 18-25 år. 

 

Utifrån denna analys och erhållna svar har vi märkt att det är mansdominerande att ha denna 

position inom fastighetsmäklarbranschen då vi har erhållit 62 procent svar från män och 38 

procent svar från kvinnor. Ytterligare värden går att utläsa i den deskriptiva statistiken som 

hittas i Bilaga 4.  

 

4.2 Faktoranalys 

I denna analys gjordes valet att inte ta med de fyra inledande frågorna. Därmed består 

faktoranalysen av 16 frågor som delats upp i fyra olika faktorer (se Bilaga 6). Genom att 

utesluta dessa fyra frågorna uppnåddes ett tillräckligt högt KMO-värde och därmed den kvalitet 

som krävs för att en faktoranalys ska kunna genomföras. I faktoranalysen finns även en fråga 

med ett värde lägre än 0,3 som därmed inte valts att analyseras. 

 

Den procentuella fördelningen mellan de olika faktorerna kan utläsas i tabellen Total Variance 

Explained (se Tabell 6). Totalt förklarar det insamlade materialet 61,7 procent av hur svenska 

chefer inom fastighetsmäklarbranschen ser på kundinvolvering. Av detta förklaras 36 procent 

av de statistiska sambanden av faktor ett vilket är den största faktorn. En redogörelse för 

respektive faktor följer nedan. 
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4.2.1 Faktor 1 – Mix av faserna 

Faktor 1 - Fråga Fas Resultat 

12. Genom att involvera kunden i utvecklingen av tjänsten 

gör vi oss mer konkurrenskraftig 

Analys 0,675 

11. Våra nya tjänster tar vi fram tillsammans med kunden Idegenerering 0,634 

14. Våra kunder besitter tillräckligt med kunskap för att 

kunna involveras i utveckling av våra tjänster 

Analys 0,599 

20. Tjänster som vi skapat tillsammans med våra kunder är 

mer lönsamma 

Spridning av 

tjänst 

0,516 

16. Innan våra nya tjänster lanseras får våra kunder ge 

kritisk feedback på olika aspekter av tjänsten. 

Feedback 0,515 

17. När kunden får testa en ny tjänst innan lansering bidrar 

detta till att skapa en mer attraktiv tjänst 

Feedback 0,511 

13. När vi bedömer vår utvecklade tjänsts lönsamhet tar vi 

hjälp av våra kunder 

Analys 0,509 

10. Vi uppmanar våra kunder att bidra till utveckling av vår 

tjänst 

Idegenerering 0,473 

9. Vi utvecklar vår tjänst genom att lyssna på kunders idéer Idegenerering 0,399 

Tabell 9. Resultat av faktoranalys ett (Egen). 

Faktor ett förklarar 36 procent av analyserad data och är den dominerande faktorn innehållande 

nio variabler. Denna faktor förklarar till största del sambandet och variansen av vårt resultat 

och visar därmed på de mest intressanta av det som vi har undersökt. Utifrån resultatet i 

faktoranalysen kan det utläsas att frågorna i faktor ett har ett starkt statistiska samband. 

Resultatet av denna faktor visar på de viktigaste faktorerna som behandlar chefers syn på att 

involvera kunden. I faktoranalysen kan det utläsas att frågorna 11, 12 och 14 är de viktigaste 

variablerna i faktor ett. Resultatet av dessa visar på att chefer bör ha attityden om att 

kundinvolvering leder till fördelar jämtemot konkurrenter, att de kan använda kunskapen från 

sina kunder och att tjänster kan skapas tillsammans för att kundinvolvering ska vara lönsamt. 

 

Samtliga frågor inom denna faktor kan utläsas i tabellen ovan (se Tabell 9). som alla har ett 

positivt samband. Det statistiska sambandet mellan dessa nio frågor visar att chefer har en 

positiv attityd till att samarbeta med deras kunder och att låta dem vara med i skapandet av nya 

tjänster genom alla utvecklingsfaser. 
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I denna faktor kan vi dessutom konstatera att de olika variablerna kan kopplas till samtliga av 

de olika faserna utifrån tidigare teori (se Modell 2). Fråga 9, 10 och 11 kan kopplas till 

idégenerering, fråga 12, 13 och 14 kan istället kopplas till analys. Fråga 16 och 17 hör till 

feedback och till sist hör fråga 20 till spridning av tjänst. 

 

Resultatet i denna faktor visar på att majoriteten av cheferna har en syn på att företag kan bli 

konkurrenskraftig genom att involvera sina kunder. Detta bekräftar även teorin. Ramaswamy 

(2008, s. 9) menar på att en nyckel till att bli konkurrenskraftig är att kontinuerligt integrera 

med sina kunder för att kunna skapa lönsamhet. Även Coelho & Henseler (2009, s. 331) och 

Alam (2002, s. 254) lyfter fram olika konkurrensfördelar med att involvera kunden i tjänstens 

utveckling och nämner differentiering som en viktig aspekt. 

 

Dessutom nämner Korsakiené (2009, s. 53) i teorin att ett företag bör finna nya sätt att arbeta 

med kunden för att uppnå och behålla sin konkurrensföredelaktiga position på marknaden. Ett 

sätt att göra detta på är just genom att involvera kunden som enligt Mascarenhas et al. (2004, s. 

486) är viktigt för att bättre skapa kundrelationer och återkommande kunder. 

 

I teorin är det enligt Mascarenhas et al. (2004, s. 486 ) många olika företag och branscher som 

anser sig involvera kunden i utvecklingsprocessen av en tjänst. I denna faktor kan vi utläsa att 

chefer har en positiv syn på att deras kunder har tillräckligt med kunskap för att tjänster ska 

kunna tas fram tillsammans med företaget. I teorin nämns dessutom att kunders kunskap är ett 

bidrag för ett företags utveckling och Ramaswamy (2008, s. 9) hävdar att kunder har en ökad 

kunskap och därmed kan bidra med sina idéer och åsikter. Det har också blivit ett mer 

informations- och kunskapsintensivt samhälle enligt Prakash et al. (2016, s. 224) vilket kan vara 

en anledning till varför chefers syn är positiv på att deras kunder innehar kunskapen.  

4.2.2 Faktor 2 - Kundinvolvering 

Faktor 2 - Fråga Fas Resultat 

5. Vi arbetar med att involvera kunden i vår tjänst Kundinvolvering 0,739 

7. Vi arbetar med att involvera kunden i vår 

tjänsteutveckling 

Kundinvolvering 0,723 

Tabell 10. Resultat av faktoranalys två (Egen). 
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Faktor två berör fråga 5 samt fråga 7 och förklarar 10 procent av analyserad data (Se Tabell 

10). I denna faktor hör båda frågorna till kategorin kundinvolvering som är en mer övergripande 

indelning av frågor för att få svar på om chefer tycker att de redan involverar kunden i deras 

tjänst. 

 

Resultaten visar på att chefer anser att kunderna idag involveras i tjänsten inom 

fastighetsmäklarbranschen. Sambandet mellan om kunderna involveras i tjänsteutvecklingen 

och i tjänsten visar på att när företag involverar kunden i tjänsten involveras kunden med störst 

sannolikhet även i framtagandet eller utvecklingen av andra tjänster. 

 

I teorin förespråkas även kundinvolvering och att det har en positiv påverkan hos ett företag 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 8; Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 15). Detta eftersom företag 

kan ta vara på kunders idéer och råd vilket kan leda till att bättre tjänster erbjuds och därmed 

en bättre position på marknaden som Ateke & Iruka (2015, s.23) beskriver. För att nå framgång 

inom tjänsteutveckling är därmed kundinvolvering av stor betydelse (Carbonell et al., 2009, s. 

536); (Alam, 2006, s. 468). Dadfar et al. (2013, s. 61) påpekar också vikten av att det måste 

finnas en gräns för i vilken grad kunden bör involveras för att undvika konflikter eller problem 

med kunden.  

4.2.3 Faktor 3 – Kommunikation om tjänsten 

Faktor 3 – Fråga Fas Resultat 

18. Vi uppmuntrar våra kunder att berätta för andra 

om den utvecklade tjänsten. 

Spridning av 

tjänsten 

0,793 

19. Vi upplever att våra kunder berättar för andra om 

den utvecklade tjänsten 

Spridning av 

tjänsten 

0,625 

21. Efter att vi lanserat en ny tjänst ber vi kunden att 

ge feedback 

Spridning av 

tjänsten 

0,541 

Tabell 11. Resultat av faktoranalys tre (Egen). 

Faktor tre förklarar 10 procent och frågorna 18, 19 och 21 har ett starkt samband. Frågorna har 

ett positivt samband och resultatet visar på att chefer upplever att kunden berättar om tjänsten 

samt att kunden både ombeds att berätta och ge feedback efter att tjänsten lanserats. 

 

Samtliga frågor i denna faktor kan vi konstatera hör till fasen spridning av tjänst. Sambandet 

mellan dessa frågor kan grundas i att företagen främjas av att deras tjänster sprids till 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

48 

 

utomstående för att de ska höra och få kunskap om företaget och dess tjänster genom att be 

kunderna att berätta om detta. Detta kan likställas med begreppet word of mouth som har en 

betydande roll i konsumenternas köpbeslut och som är ett effektivt marknadsföringeverktyg 

(Kietzmann & Canhoto, 2013, s. 147; Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39). Detta innebär att om 

kunderna delar med sig av positiva upplevelser och åsikter om företaget gynnar det dem. 

Företagen erhåller även till viss del feedback av kunderna vilket teorin säger ger bra möjligheter 

till företag eftersom det kan resultera i en ökad förståelse om hur tjänsten upplevs som Melton 

& Hartline (2010, s. 413) beskriver. 

4.2.4 Faktor 4 – Upplevelse och utveckling av tjänsten 

Faktor 4 – Fråga Fas Resultat 

8. Vi frågar alltid kunden hur de upplever vår 

nuvarande tjänst 

Idegenerering 0,840 

6. Det sker ständigt en utveckling inom vår tjänst Kundinvolvering 0,312 

Tabell 12. Resultat av faktoranalys fyra (Egen). 

Den sista faktorn står för 6 procent av den analyserade data och visar sambandet mellan fråga 

6 och 8. Resultatet påvisar att det finns ett positivt samband mellan dessa två frågor samt att 

chefer som tycker det är viktigt att fråga om upplevelsen av en tjänst även anser att det 

kontinuerligt sker en utveckling av deras tjänster. 

 

I denna faktor kan vi konstatera att de två frågorna kan kopplas till den mer övergripande fasen 

kundinvolvering samt idégenerering. I och med att cheferna anser att det sker en utveckling av 

tjänsten är det bra att företagen fortsätter att fråga kunden om hur de upplever tjänsten. I enlighet 

med teorin sker det en utveckling av tjänsteföretag och Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, 

s. 278) påpekar dessutom att det är viktigt att företagen fortsätter att anpassa sina tjänster till 

kunderna. 

4.2.5 Sammanfattning av faktoranalys 

Sammanfattningsvis visar resultatet av de olika faktorerna att chefer har en positiv syn till att 

kunden bör vara delaktig vid en utvecklingsprocess av en tjänst. Vi kan utläsa att viljan att 

utveckla en existerande eller ny tjänst finns hos cheferna samt att kunden i dag redan involveras 

i tjänsten. De olika faktorerna bekräftar även teorin om att det är viktigt att vara 

konkurrenskraftig och att detta kan skapas genom samarbete med kund, vilket kan genomföras 

om chefer har en positiv attityd till att kunden har tillräckligt med kunskaper.  
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I faktoranalysen kan vi även utläsa en intressant notering om att variabeln ”uppmanar till 

utveckling av tjänsten” återkommer i samtliga faktorer med ett relativt lika värde, en så kallad 

cross-loading kan utläsas. Detta kan förklaras som att det är viktigt att uppmana till 

tjänsteutveckling oavsett vilken inställning till kundinvolvering som innehas. 

 

Beteenden som är utmärkande för cheferna utifrån synsättet om att involvera sina kunder 

kommer nedan att presenteras och analyseras i en klusteranalys. 

 

4.3 Klusteranalys 

I den framtagna klusteranalysen kan vi utläsa fyra olika kluster som visar på fyra olika 

beteenden hos våra chefer (Se Bilaga 5). Vi valde att dela in denna analys i fyra kluster med 

motivering att det gav tydligast tecken på de olika beteendena. De fyra klustren har vi valt att 

namnge som “Framåtskridande Frans”, “Neutrala Nils”, “Luttrade Ludvig” och ”Skeptiska 

Stina”. En mer utförlig och separat presentation av dessa fyra grupper kommer att göras nedan. 

4.3.1 Kluster 1 - ”Framåtskridande Frans” 

Detta kluster kännetecknas som ”Framåtskridande Frans” och står för 39 procent vilket utgör 

en stor del av urvalet. Klustret består av medelålders män i åldrarna 36-45 år. Detta kluster 

kännetecknas av att det är höga värden på samtliga variabler vilket innebär att 

“Framåtskridande Frans” har en positiv inställning till att involvera kunden. Chefer i denna 

grupp kan anses inne ha synen om att kundinvolvering bidrar positivt till utvecklingen av både 

nuvarande och existerande tjänster. 

 

Högsta värdet av dessa frågor är på fråga 8 “ Vi frågar alltid kunden hur de upplever vår 

nuvarande tjänst” som visar på att “Framåtskridande Frans” alltid frågar kunden hur de 

upplever tjänsten för att på så sätt ta reda på om denne är nöjd eller saknar något. 

 

I detta kluster kan även höga värden utläsas på fråga 9 “Vi utvecklar vår tjänst genom att lyssna 

på kunders idéer”, fråga 10 ”vi uppmanar våra kunder att bidra till utveckling av vår tjänst” och 

fråga 12 “genom att involvera kunden i utvecklingen av tjänsten gör vi oss mer 

konkurrenskraftig”. Dessa frågor är intressanta då de har höga värden jämfört med de andra 

klustren vilket innebär att denna grupp består av chefer som kontinuerligt vill utvecklas. De är 

bra på att lyssna på kunden för att på bästa sätt tillfredsställa deras behov och därmed ha 
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kunskap om vad som önskas på marknaden. Det har en positiv inverkan av att lyssna på kunden 

vilket även teorin styrker då Mithas et al. (2005, s. 201) hävdar att kundens kunskap kan 

resultera i att tjänster kan bli mer kundanpassade. 

 

“Framåtskridande Frans” anser även att kundinvolvering leder till en konkurrensfördel på 

marknaden vilket därmed bekräftar teorin. Dels beskriver Ramaswamy (2008, s. 10); Ateke & 

Iruka (2015, s. 23) detta och menar på att företag kan ta till vara på kunders kreativitet och 

därmed på ett enklare sätt förbättra idéer. En viktig aspekt för att skapa konkurrensfördelar och 

lönsam tillväxt bygger dessutom på att integrera med kunderna poängterar Ramaswamy (2008, 

s. 9). 

 

I detta kluster kan det även att utläsa att ”Framåtskridande Frans” tycker det är viktigt att fråga 

kunden om upplevelsen av den nuvarande tjänsten. Här ser vi en tydlig koppling till både 

Mascarenhas et al. (2004, s. 493) och Prahalad & Ramaswamy (2003, The Co-Creation 

Experience as the Basis for Value, stycke, 13) teorier om att involvera kunder då dessa författare 

anser att även upplevelsen har betydelse för kundvärdet. Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 5) 

nämner även att produktfokus snabbt växlat till ett mer personligt fokus vid värdeskapande för 

kunden och att kundens upplevelser hamnat mer i fokus. 

4.3.2 Kluster 2 - ”Neutrala Nils” 

Det andra klustret består av män i åldrarna 46-55 år och förklarar 18 procent av analyserad data. 

”Neutrala Nils” har en mer neutral syn på att arbeta tillsammans med kunden då flertalet av 

frågorna har besvarats med det neutrala värdet och de andra frågorna ligger nära detta värde. 

Detta innebär att ”Neutrala Nils” varken skulle vara mer positivt eller negativt till att involvera 

kunden för att förbättra och skapa nya tjänster. 

 

I denna grupp går det att utläsa att ”Neutrala Nils” inte håller med om att kunden involveras i 

tjänsteutvecklingen då det under fråga 7 “ Vi arbetar med att involvera kunden i vår 

tjänsteutveckling” är ett lågt värde. Det högsta värdet som går att utläsa i detta kluster är fråga 

6 “Det sker ständigt en utveckling inom vår tjänst“ och fråga 15 “När våra kunder hittar problem 

i den utvecklade tjänsten är vi beredda att ändra konceptet “.  

 

Utifrån detta kan det tolkas som att ”Neutrala Nils” anser att det sker en utveckling av tjänsten 

men att kunden inte har så stor påverkan för att kunna utveckla bättre tjänster. Däremot om en 
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kund poängterar att de upplever en tjänst negativt är de ändå villig att ändra på detta, och i detta 

sammanhang lyssna och ta till sig idéer från kunden. Av detta beteende ser vi en koppling till 

den problematik Johne & Storey (1998, s. 204) belyser då de beskriver att om anställda 

motsätter sig förändringar eller att engagera sig i tjänsteutvecklingen kan det utgöra ett hinder 

för att effektivt kunna utvecklas. Carbonell & Rodriguez Escudero (2015, s. 279) poängterar 

även att företag bör hitta en metod för att på ett bra sätt kunna upprätthålla information från 

kunden. 

4.3.3 Kluster 3 - “Luttrade Ludvig” 

“Luttrade Ludvig” håller med om att det ständigt sker en utveckling av tjänsten i 

fastighetsmäklarbranschen men är mer intresserad av att driva kontoret och menar att andra, 

exempelvis huvudkontoret, är ansvariga för att utveckla tjänsten. Detta kluster består liksom 

kluster ett av män i åldrarna 36-45 och förklarar 35 procent av analyserad data. Det som skiljer 

dessa två kluster åt är att “Luttrade Ludvig” kan ses ha en mer negativ inställning till att 

involvera kunden då denna grupp är skeptiska till att kunderna kan bidra till utvecklingen och 

ser därmed inte att de är så viktiga eller innehar rätt kunskap. Att dessa chefer har en mer 

skeptiskt syn kan beror på resonemanget som Cheng et al. (2012, s. 450) för och som menar på 

att kundinvolvering inom vissa delar av utvecklingsprocessen kan leda till negativ påverkan 

eftersom kunderna kanske inte har rätt kunskap. 

4.3.4. Kluster 4 - “Skeptiska Stina” 

Detta kluster utmärks av “Skeptiska Stina” som har en mer avvaktande syn på att involvera 

kunden i tjänsten. Klustret kännetecknas av kvinnor i åldrarna 36-45 och förklarar 8 procent av 

analyserad data. “Skeptiska Stina” håller med om att kunder tillfrågas om den nuvarande 

tjänsten då fråga 8 “ Vi frågar alltid kunden hur de upplever vår nuvarande tjänst” har ett högt 

värde. Detta visar på att “Skeptiska Stina” frågar sina kunder hur de upplever tjänsten för att 

på så sätt ta reda på om denne är nöjd eller saknar något. “Skeptiska Stina” är också villig att 

ändra ett koncept om ett problem uppstått då även fråga 15 “När våra kunder hittar problem i 

den utvecklade tjänsten är vi beredda att ändra konceptet” också har ett högre värde. “Skeptiska 

Stina” håller dock inte med att de uppmanar sina kunder att bidra till utveckling av deras tjänst 

eller att tjänster inte tas fram tillsammans med kunden. 

 

“Skeptiska Stina” har även lågt värde på fråga 14 “Våra kunder besitter tillräckligt med kunskap 

för att kunna involveras i utveckling av våra tjänster” och anser därmed att kunden inte har de 
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kunskaper som behövs för att kunna bidra till utvecklingen. “Skeptiska Stina” har dessutom 

svarat ett lågt värde på frågan som berör om kunden involveras i tjänsteutvecklingen, vilket 

innebär att kundens deltagande inte är så stort i nuläget. I teorikapitlet förs resonemang om att 

det är viktig att kunden innehar tillräckligt med kunskaper för att kunna bidra och att om kunden 

inte har detta kan det resultera i en fördröjd serviceprocess samt att ett missnöje kan uppstå hos 

kunden poängterar Dadfar et al. (2013, s. 51). 

 

“Skeptiska Stinas” syn på att kundinvolvering leder till konkurrensfördelar skiljer sig från de 

andra klustren då denna grupp har ett lågt värde på fråga 12 “Genom att involvera kunden i 

utvecklingen av tjänsten gör vi oss mer konkurrenskraftig” medan de andra klustren har ett 

högre värde. Därmed kan “Skeptiska Stina” anses ha en mindre positiv syn och inte anser att 

detta har någon påverkan. Detta talar emot teorin som förespråkar kundinvolvering men 

samtidigt hävdar Lengnick-Hall (1996, s. 791) att en del har ett begränsat synsätt inom ämnet. 

“Skeptiska Stina” kan därmed anses ha en limiterad syn om detta. 

4.3.5 Sammanfattning av klusteranalys 

Utifrån de fyra olika klustren kan både likheter och skillnader utläsas och därmed går det inte 

att utläsa något enat beteende i denna klusteranalys. Dessa fyra kluster som presenterats i 

resultatet beskriver fyra olika typer av chefer och hur de ställer sig till att involvera kunden. 

“Framåtskridande Frans” har en positiv inställning och visar ett stort intresse av att testa nya 

idéer och samspela med kunden för att snabbt kunna utvecklas i takt med marknaden. 

 

“Neutrala Nils” har en mer neutral syn på att involvera kunden och känner inte behovet av att 

involvera kunden i utveckling av nya eller existerande tjänster. ”Neutrala Nils” är den typ av 

chef som inte tycker det är viktigast att ligga i framkant i utvecklingen. “Luttrade Ludvig” är 

något mer skeptiska till förändringar och föredrar att arbeta som tidigare gjorts då detta enligt 

dem fungerar bra. ”Skeptiska Stina” har en mer avvaktande syn om denna typ av utveckling 

men anser inte att de konkurrensmässigt vinner fördelar av detta. Däremot är “Skeptiska Stina” 

fortfarande väldigt mån om sina kunder och hur de upplever den nuvarande tjänsten. 

 

Vi har uppmärksammat att en likhet som finns mellan de olika klustren är att samtliga har angett 

ett högre värde på frågan om att det sker en ständig utveckling inom tjänsten.  Därmed kan vi 

konstatera att chefer anser att det sker en utveckling inom branschen och att det därför bör 

finnas potential att arbeta utifrån nya metoder.  
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Ytterligare ett mönster som kan utläsas ur klusteranalysen är att samtliga kluster vid frågan att 

kunden involveras i tjänsteutvecklingen har angett ett värde som är en grad lägre än frågan som 

behandlar om kunden involveras i tjänsten. Detta innebär att kunden inte i lika stor grad 

involveras vid utveckling av tjänster inom branschen som de gör vid utförandet av tjänsten. 

Men att det inte är någon radikal skillnad mellan chefernas syn av dessa frågor. 

 

4.4 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen kunde ett flertal utmärkande samband utläsas men med anledning av att 

faktoranalysen visade ett tydligare och representativt resultat valde vi att inte analysera 

korrelationsanalysen. I analysen hade vi med demografiska frågor men inga eller ett fåtal 

signifikanta samband kunde utläsas. Därmed kan denna grupp av tjänsteinnehavare sägas vara 

homogena. Korrelationsanalysen återfinns i Bilaga 7.  

 

4.5 En utvecklad modell efter resultat 

Den framtagna modellen efter resultat förklarar hur chefer på svenska fastighetsmäklarkontor 

ser på kundinvolvering vid utveckling av tjänster inom fastighetsmäklarbranschen. Modellen 

är skapad utifrån de mest tydliga och utmärkande sambanden i faktoranalysen som vi anser är 

av stor betydelse. Grupperingarna som framkom ur faktoranalysen har lett till att nya begrepp 

framkommit vilket därmed formar en ny modell med nya sammanställningar. Efter 

genomförande av vår fältundersökning kan vi därmed reducera tidigare sammanställning av 

befintliga NSD-modeller (Se Tabell 2) från fyra faser till tre påverkande faktorer beträffande 

kundinvolvering. Detta illustreras i Modell 4 nedan.  

 

Modell 4. En utvecklad modell (Egen). 
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Modellen visar på att chefer anser att de främst tar hänsyn till variablerna i faktor ett, men att 

en del likaså använder sig av variabler från faktor tre och fyra. När det gäller kundinvolvering 

påverkar variablerna i faktor ett mest och är därmed betydelsefulla för ett svenskt 

fastighetsmäklarkontor berörande synen om utveckling av en ny eller befintlig tjänst. Inom 

första faktorn kan vi utläsa steg som berör alla de faser som tidigare lyfts fram i teorin men att 

det i denna faktor tagits ut det viktigaste variabeln ur en chefs perspektiv. Det finns ytterligare 

samband med de andra faktorerna då dessa kan ses som ytterligare steg till denna metod.    

 

Faktor tre innebär att det finns chefer som anser att kommunikationen av tjänsten har stor 

betydelse och därmed anser att även dessa variabler bör tillämpas om metoden kundinvolvering 

ska användas. Om variablerna i faktor tre kommunikation av tjänsten används kommer detta 

resultera i fördelar för företaget då variablerna genererar både input och outputs för företaget i 

form av feedback, idéer och word-of-mouth. Denna faktor bygger även på ett samspel med 

samtliga faktorer. 

 

Den fjärde faktorn kan kopplas till samtliga delar av modellen då kundinvolvering inleds med 

att fråga om kundens upplevelse av en tjänst för att på detta vis kunna uppnå kundinvolvering 

som bidrar till att utveckling av tjänsten kan ske genom inputs och feedback om något bör 

ändras. 

 

Modellen bygger således på att ett samspel mellan faktor ett, tre och fyra finns. Om chefer anser 

variablerna i faktor tre bör användas användes logiskt sett även variablerna i faktor ett. 

Desamma gäller vid tillämpning av variablerna i faktor fyra då variablerna i faktor ett dessutom 

används.  

 

Detta kan inte direkt utläsas utifrån faktoranalysen men tillsammans med tidigare forskning och 

studiens resultat kan vi dra en logisk slutsats att denna modell förklarar synen på hur ett 

tillvägagångssätt kan se ut för ett svenskt fastighetsmäklarkontor för att kunna involvera sina 

kunder i utveckling av en ny eller befintlig tjänst. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en fortsatt analys och diskussion utifrån det erhållna 

resultatet. 

 

5.1 Allmän diskussion 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att chefer ser positivt på olika steg inom samtliga av 

de fyra faserna som presenteras i teorin. Majoriteten av dessa chefer anser att deras kunder bör 

involveras i framtagning av tjänster eftersom det ger företaget en bättre konkurrensfördel och 

kan bidra till en mer lönsam tjänst då kunden får tillfälle att bidra med sin kunskap genom 

kritisk feedback. 

 

I jämförelse med tidigare teorier visar resultatet på både skillnader och likheter med tidigare 

befintliga modeller för kundens involvering inom NSD och vi kan konstatera att 

fastighetsmäklarbranschen inte följer NSD-modellen likande andra tjänsteföretag. Detta 

bekräftar Alams (2014, ss. 637, 644) påstående om att ny forskning krävs för att utveckla nya 

modeller för att anses aktuella på dagens marknad i olika typer av olika tjänsteföretag, branscher 

och kundstukturer. Modellen av Johnssons et al. (2000), enligt vår tolkning, är en mer 

internationell modell och behandlar mer återkommande kunder vilken därmed är applicerbar i 

branscher med en sådan kundstruktur.  

 

Vårt resultat visar på att chefer ser positivt på att involvera kunden i NSD-modellens samtliga 

steg. Detta kan utläsas i den utvecklade modellen (se Modell 4) som visar på att en mix av 

faserna bör användas i denna typ av bransch. Detta skiljer sig från tidigare teori då forskning 

menar på att tjänsteföretag använder sig mer av kundinvolvering under fasen idégenerering 

samt den avslutande fasen spridning av tjänst inom tjänsteutveckling (Melton & Hartline, 2010, 

s. 415) och att det inte är lika vanligt att kunden involveras i alla faser.   

 

Beträffande fasen spridning av tjänst kan vi utläsa att den svenska chefen inte anser att denna 

fas är av lika stor betydelse för en framgångsrik tjänsteutveckling, vilket vi tror kan bero på 

tidsbrist då dessa chefer får kortare tid med varje kund. Men eftersom det framgår i teorin att 

det är en effektiv marknadsföring med word-of-mouth anser vi att chefer bör öka fokusen på 

delarna inom spridning av tjänst. Så länge företag erbjuder tillfredställande och eftertraktade 

tjänster leder detta till positiva följder för företaget och därmed en ökad position bland 
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konkurrenterna. Detta tror vi lättare kan göras genom uppmaning till ett större engagemang om 

att berätta om tjänsten och att använda sig av kundinvolvering. 

 

Utifrån ovanstående och de skillnader som finns jämtemot tidigare forskning kan vi därmed 

konstatera att det behövs en ny modell som fungerar i en marknad med sällanköpskunder. Detta 

med anledning av att vi kan se att kunden involveras i olika grad i olika faser och att 

involveringsgraden variera mellan branscher. Därmed finns behovet av en anpassad modell till 

en bransch med en sådan kundstruktur. 

 

Vidare har vi valt att föra en djupare diskussion om de mest utstickande och intressanta 

variabler samt eventuella kopplingar mellan dessa variabler. Även hur synen tillhörande 

respektive variabel illustreras i diagram nedan. 

5.1.1 Kundinvolvering  

I studien använde vi oss av övergripande frågor gällande kundinvolvering vilket ledde till att vi 

kunde utläsa att fastighetsmäklarbranschen i hög grad ser positivt på att kunden används och 

involveras i deras nuvarande och existerande tjänster. Hur cheferna ser på detta kan utläsas i 

diagrammet nedan (se Diagram 1). Responsen av detta ser vi inte som något ovanligt för denna 

typ av bransch eftersom att definitionen av tjänst handlar till stor del om ett samarbete med en 

kund (Evans, 2016, s. 18). Diagrammet visar att kunden till vis mån redan involveras inom 

fastighetsmäklarbranschen men att detta kan göras i större omfattning då diagrammet visar en 

spridning av respondenternas svar. 

 

 

Diagram 1. Vi arbetar med att involvera kunden i vår tjänst (Egen). 
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5.1.2 Utveckling av tjänsten 

Resultatet av studien visar att respondenterna anser att det sker en utveckling av deras tjänst, 

vilket är förenligt med Prahalad & Ramaswamys (2004, s. 6) resonemang om att 

tjänsteföretagen utvecklas och att företag därmed måste hitta metoder för att utvecklas i samma 

takt. I och med att detta resultat tillsammans med att respondenterna i hög grad ser positivt på 

att involverar sina kunder i den existerande tjänsten ser vi att rätt attityd hos chefer kan bidra 

till en ökning av att involvera sina kunder även i utveckling av nya tjänster. För att göra detta 

bör chefer ha viljan att utvecklas samt att inte vara rädda att pröva nya idéer för att utveckla 

tjänsten, i likhet med ”Framåtskridande Frans”. Liksom det som framgår under rubrik 4.2.1 är 

det viktigt att rätt inställning till kundinvolvering finns.  

 

Tidigare forskning visar på att kundens deltagande inom idégenerering är givande för tjänstens 

framgång (Matthing et al., 2004, s. 488; Alam & Perry, 2002, s. 525). Flertalet av 

respondenterna i denna studie anses hålla med om att kundinvolvering kan öka ett företags 

konkurrenskraft. Undersökningen visade dock att “Neutrala Nils” anser att tjänsten utvecklas 

men att det inte finns något behov av kundens medverkan för att detta ska kunna ske. Denna 

syn hos chefer tror vi beror på ovetande och inte enbart attityden, vilket kan vara en anledning 

till att de ännu inte anammat konceptet att engagera kunderna för att uppnå nya idéer. Ett 

erhållet exempel på ett citat från en av respondenterna lyder: 

 

"Inser att vi på butiksnivå inte är så involverade i utveckling av våra tjänster utan att det 

oftast kommer från vårt huvudkontor, vi borde bli mer engagerade i detta!" 

 

Detta citat bekräftar att det finns en positiv inställning hos de chefer som inte ännu använder 

sig av kundinvolvering vid utveckling av tjänster. Med anledning av detta bör de chefer som 

har denna syn enligt oss informeras om fördelarna med att involvera kunderna i utvecklingen, 

som exempelvis Cheng et al. (2012, s.449) lyfter fram genom att argumenterar för att detta kan 

bidra till en bättre acceptans av tjänsten.  Detta gäller exempelvis ”Luttrade Ludvig” som 

lämnar över ansvaret till huvudkontoret men som enligt oss, med stöd av tidigare teori, i större 

grad borde ta del av kunders åsikter eftersom att chefer träffar kunderna mer frekvent. 

 

Vi är väl medvetna om att många av idéerna idag kommer från en högre ledning och att chefer 

själva inte behöver tänka på utvecklingen av deras tjänster då de istället får direktiv uppifrån 

över vad som ska ändras. Däremot poängterar Alam & Perry (2002, s. 525) att företagsledningar 
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uppmärksammat att det är viktigt med nya idéer, vilket ger oss motiv till att anse att detta 

dessutom skulle vara ett fördelaktigt sätt att få tillgång till nya idéer även inom 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

Tidigare modeller inom NSD benämner fasen idégenerering som en formation av den nya 

tjänsten genom strategier samt skapande av nya idéer. Alam & Perry (2002, s. 525) hävdar att 

kunderna skulle kunna involveras för att generera feedback och idéer i det första stadiet av 

utvecklingsprocessen. Vår enkätstudie visar på att chefer anser att de aktivt utför någon slags 

arbete som syftar till att engagera kunderna att ge feedback eller lyssnar till kunders tankar och 

idéer. Exempel på detta är ytterligare citat från respondenterna: 

 

“Referensgrupper används inför lansering av ny hemsida eller prospekt” 

 

”Alla våra kunder får ge feedback efter avslutad affär” 

 

Utifrån diagrammet nedan (se Diagram 2) kan vi konstatera att det sker en ständig utveckling 

av fastighetsmäklartjänsten och tillsammans med diagrammet berörande om kunden involveras 

i tjänsten kan vi dra slutsatsen om att kunden i en större grad kan medverka i 

tjänsteutvecklingen. I och med den utveckling som sker och att kunden i nuläget involveras 

endast i viss mån i tjänsten menar vi att det finns gott om utrymme för att tillämpa 

kundinvolvering vid tjänsteutveckling. Till följd av detta anser vi att företagen kan följa med i 

den växande trenden (kundinvolvering) och därmed även hänga med i den utveckling som råder 

på marknaden. I enlighet med teorin är det däremot viktigt att företagen finner rätt metoder för 

att kunna göra detta på ett förmånligt sätt.  

 

 

Diagram 2. Det sker ständigt en utveckling av vår tjänst (Egen). 
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5.1.3 Frågor om den upplevda tjänsten 

Vi kan påvisa att det är vanligt att chefer upplever att de frågar kunden om vad denne anser 

om tjänsten, vilket kan utläsas i diagrammet nedan (se Diagram 3). Detta tyder på att det 

finns en vilja och ett intresse av att ha nöjda kunder och att det med stor sannolikhet är en 

viktig del i hur de arbetar. Det visar dessutom på att de är väl medvetna om betydelsen av att 

bevara deras kundrelationer. I jämförelse med det som framgår under rubrik 4.2.3 är det 

viktigt att ha en god kommunikation för att uppnå nöjda kunder och därmed ett positivt rykte. 

”Skeptiska Stina” är trots sin mer avvaktande inställning till att involvera kunden i 

utvecklingsprocessen väldigt mån om sina kunder och kundrelationer. Denna grupp chefer 

bekräftar teorin om att kunderna är väldigt betydelsefulla för ett företag (Korsakiené et al., 

2008, s. 190). Det är även viktigt att ett företag noggrant undersöker kopplingen mellan 

kundnöjdhet och tjänstens värde för att kunna analysera vad som är lönsamt (Melton & 

Hartline, 2010, s. 412).  Då en chef likt det beteende som ”Skeptiska Stina” har anser vi att 

kundinvolvering inte är en omöjlig metod att arbeta utifrån. Enligt vår mening kan den mer 

avvaktande synen därmed bero på ovetande mer än att de egentligen har en negativ attityd till 

själva metoden. 

I samband med att de frågar sina kunder om upplevelsen av tjänsten anser vi att det finns 

potential till att involvera kunden ytterligare i processen av att utveckla en tjänst. Genom att 

tillfråga kunden om upplevelsen kan det dessutom bidra till att företag får reda på åsikter och 

nya idéer vilket i sin tur kan leda till att företaget ser på dess tjänster utifrån ett annat perspektiv 

och därmed kan förändra eller förbättra dessa tjänster.  

 

 

Diagram 3. Vi frågar alltid kunden hur de upplever vår nuvarande tjänst (Egen). 
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5.1.4 Lyssna på kunden  

Likaså är det inom denna bransch av stor betydelse att lyssna på sina kunder för att få en hög 

kundnöjdhet och därmed återkommande kunder, vilket resultaten visar på att chefer dessutom 

anser att de gör. Detta stöds av teorin då både Mascarenhas et al. (2004, s. 493) och Prahalad & 

Ramaswamy (2003, The Co-Creation Experience as the Basis for Value, stycke, 13) beskriver 

att det upplevda kundvärdet har stor betydelse för kunden, och inte bara produkten eller tjänsten. 

 

Ur diagram 4 kan vi utläsa att chefer utvecklar sina tjänster med hjälp av att lyssna på sina 

kunder men att det finns ett fåtal som inte håller med om att detta är deras arbetssätt idag. Det 

finns fåtalet chefer som inte använder sig av kundens information på detta sätt vilket 

samspråkar med det Hoyer et al. (2010, s. 289) lyfter fram om att vissa negativa påföljder kan 

uppstå vid för mycket kundengagemang. Exempel på en sådan påföljd är 

informationsöverbelastning för ett företag, som kan vara en förklaring till varför “Neutrala 

Nils” inte ser poängen med att använda sig av sina kunders idéer och åsikter. Ytterligare en 

anledning kan vara att cheferna vill undvika problem och konflikter med kunden, vilket är en 

aspekt som Dadfar et al. (2013, s. 61) belyser om kundinvolvering används i för hög grad.  

 

 

Diagram 4. Vi utvecklar vår tjänst genom att lyssna på kunders idéer (Egen). 

I resultatet av den empiriska undersökningen erhölls svar på de öppna frågorna i enkäten, vilket 

visar exempel på idéer som uppstått i samspel med kunden. Detta visar att många 

fastighetsmäklarföretag använder sig av steg inom fasen idégenerering i sin verksamhet som 

syftar till att engagera kunderna till att ge idéer om nya tjänster. Exempel på erhållna idéer är: 

 

“Min försäljning, som ger kunden möjlighet att följa sin affär via nätet från 

början till slut” 
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”Kunden önskade att vi använde oss av drönarbilder och mastfoton vid marknadsföringen 

vilket vi nu även gör”. 

 

Detta visar att de genom en idé från kunden skapats en ny tilläggstjänst efter att kunden tillåtits 

uttrycka sig fritt i förhållande till en lösning utifrån deras behov. Detta anser vi är ett bra 

exempel på hur chefers syn på fasen idégenerering ser ut och att det faktiskt inleder olika 

aktiviteter för att involvera kunderna i utvecklingen av att finna nya idéer och kunskaper, vilket 

stämmer väl överens med det Alam & Perry (2002, s. 641) förespråkar.  

 

De erhållna exemplen (se Modell 5) på tjänster som uppstått utifrån kunders idéer visar även 

på att nya tjänster kan skapas, vilket därmed bekräftar teorin om att nya och förbättrade tjänster 

kan tas fram tillsammans med kund (Carbonell et al., 2009, s. 536; Ramaswamy, 2008, s. 9; 

Ateke & Iruka, 2015, s. 23). Detta bekräftar dessutom resultatet i faktoranalysen (se 4.2.1). 

Modellen nedan hjälper oss illustrera dessa olika tjänster och idéer.  

 

 

Modell 5. Wordle-moln. Illustrerar tjänster och idéer utifrån samspel med kunden. (Egen). 

5.1.5 Kundens kunskap 

Resultatet av studien visar på en delad uppfattning om kunden innehar tillräckligt med kunskap 

eller inte då en del chefer anser att kunder besitter kunskap och att denna kunskap kan vara 

användbar medan andra motsätter sig detta. I enlighet med Cheng et al. (2012, s. 450) kan det 

ha en negativ påverkan att involvera kunderna som inte innehar rätt kunskap. Teorin nämner 

även att analysfasen ofta styrs av chefer och företagsledning eftersom de är mer insatta i hur en 

tjänsts potentiella lönsamhet kommer att se ut (Melton & Hartline, 2010, s. 413). Vi anser 

däremot att ledningen skulle kunna dra fördel av att låta chefer i en större utsträckning delta i 

dessa beslut eftersom de har kontakt med kunden och därmed har vetskap om vad som 
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efterfrågas. Om då kundinvolvering tillämpas kan cheferna erhålla feedback som kan föras 

vidare till ledningen.  

 

Det ovanförda resonemanget om att kunden har tillräckligt med kunskap finner vi intressant 

eftersom fastighetsmäklarbranschen i stor grad består av engångskunder och därmed har hög 

variation av kunder. Bostadsköp genomförs för många endast ett fåtal gånger i livet och trots 

att bostadsmarknaden är ett omtalat ämne är det många steg i försäljningsprocessen som en 

kund är omedveten om. Därmed kan det ifrågasättas om kunden innehar rätt kunskaper gällande 

alla tjänster som erbjuds och om denne då kan bidra till utvecklingen. Denna syn återfinns hos 

”Luttrade Ludvig” som anser att kunden inte har den kunskap som behövs.  

 

Med anledning av den stora variationen av kunder förstår vi att en del chefer motsätter sig detta. 

Däremot anser vi att de kan gå miste om värdefull feedback och förstår därför de chefer som 

kan tänka sig använda sina kunders kunskap. Detta eftersom det ger tillgång till mycket ny 

kunskap och därmed eventuellt även nya idéer, vilket samspråkar med resultaten under rubriken 

4.2.1. 

 

 

Diagram 5. Våra kunder besitter tillräckligt med kunskap för att kunna involveras i 

utveckling av våra tjänster (Egen). 

5.1.6 Viljan att förändra vid upptäckta brister 

Inom denna bransch är det viktigt att vara kundorienterad och att lägga stort fokus på kunden, 

vilket även Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 5) belyser då de hävdar att det blir ett allt mer 

personligt fokus på marknaden. Även som Ryals (2005, s. 260) beskriver är det viktigt att vara 

medveten om att värdet kan upplevas på olika sätt hos olika människor och att olika aspekter 

därmed kan påverka relationsskapandet. Att resultaten visar på att chefer har inställning att 
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ändra på koncept om kunden har negativa invändningar är därmed enligt oss en viktig faktor 

som kan ha stor betydelse för utvecklingen. 

 

I detta diagram (se Diagram 6) kan vi se att det finns en relativt jämn syn då de flesta chefer 

har en positiv inställning till att ändra något i tjänsten om kunden påpekar några brister. Här ser 

vi en koppling till samtliga kluster då oavsett chefstyp finns viljan att ändra ett koncept efter 

kundens feedback för att öka kundnöjdheten. Utifrån diagrammet kan vi dock inte dra slutsatsen 

om att detta är en självklarhet vilket det enligt oss borde vara då tjänsteföretag bör ta till sig 

sådan feedback. Detta eftersom det är kundens behov företag vill tillfredsställa och om denne 

då är missnöjd med något kan detta bidra till negativa konsekvenser. 

 

 

Diagram 6. När våra kunder hittar problem i den utvecklade tjänsten är vi beredda att ändra 

konceptet (Egen). 

5.2 Avslutande diskussion 

Vi kan dra slutsatsen om att vissa aspekter har större betydelse inom andra branscher och 

tjänsteföretag än vad de har inom fastighetsmäklarbranschen. I en bransch som denna kan vi 

konstatera att det är viktigt att ha en positiv inställning till att involvera kunden och att detta ger 

fördelar på marknaden. Innehar en chef inte synen om att det är fördelaktigt att involvera 

kunden kommer inte denne heller att tillämpa denna metod att samarbeta med kunden vid 

tjänsteutveckling. Enligt oss bör därför chefer, men även ledningen, ta detta i beaktning om det 

är så att de vill att företagen inom kedjan ska arbeta med att involvera kunden. Om personen 

innehar en positiv inställning till att samspela med kunden vid tjänsteutveckling leder det till en 

positiv påverkan.  
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Efter genomförandet av våra analyser kan vi konstatera att det är mest fördelaktigt för en 

organisation att satsa på gruppen som hör till ”Framåtskridande Frans”. Detta eftersom denna 

grupp representerar chefer som ständigt vill utvecklas och är villiga att arbeta efter detta 

tillvägagångssätt. Däremot anser vi att det finns potential även hos  de andra grupperna av 

chefer men att dessa  behöver ökad kunskap och information om tillvägagångssätt och de 

positiva konsekvenser som följer av kundinvolvering. 

 

Ur ett omvänt perspektiv kan vi konstatera att de som inte är villiga eller har en positiv 

inställning till att i så stor grad samspela med kunden kan leda till att konkurrenterna ges en 

fördel eftersom kundinvolvering är en växande trend på marknaden och att det anses vara 

betydelsefullt för att skapa framgångsrik tjänsteutveckling (Carbonell et al., 2009, s. 536); 

(Alam, 2006, s. 468). 
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6. Slutsats 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att presentera uppsatsens bidrag, bidrag till 

forskningsfältet samt bidrag till branschen. Därefter följer förslag på vidare forskning inom 

ämnet.   

 

6.1 Uppsatsen bidrag 

Inom den svenska fastighetsmäklarbranschen har ingen tidigare studie gjorts om hur chefer ser 

på att involvera kunden i skapandet och utvecklingen av nya eller befintliga tjänster. Efter 

studiens genomförande kan vi konstatera att branschen kan ta hänsyn till och dra nytta av 

resultaten i användningen av att skapa eller utveckla tjänster och därmed öka värdet för kunden.  

 

Studiens syfte var att undersöka om existerande NSD-teori kan bidra till förståelse av 

kundinvolvering av sällanköpsvaror i säljande organisationer samt var avsikten att undersöka 

chefernas syn på detta. Vi kan fastställa att det finns olika sätt att se på kundinvolvering och att 

det finns en grupp av chefer som anser att det är väldigt positivt att tillämpa denna metod och 

att det finns en annan grupp som är mer skeptisk till detta och att det inte har lika stor betydelse 

för företagens framgång om kunden involveras eller inte. Majoriteten har dock en positiv syn 

till att involvera kunden i både tjänsten och utveckling av nya och befintliga tjänster.  

 

Utifrån det erhållna resultatet har vi kunnat besvara vårt syfte då det visar på att det finns både 

en positiv och en mer negativ syn på att involvera kunden. Studien pekar även på att befintlig 

NSD-teori till viss del är applicerbar inom fastighetsmäklarbranschen men att det utifrån vårt 

resultat visats att vissa ändringar av tidigare modeller krävs. Detta gäller enligt oss även 

jämförbara branscher inom säljande organisationer som även de kan ta hänsyn till detta bidrag. 

 

6.2 Bidrag till forskningsfältet 

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att tidigare nämnda modeller inom NSD inte är 

direkt tillämpliga på branscher där företag endast möter kunderna en eller ett fåtal gånger så 

som de är utformade idag. Mötet mellan kunden och fastighetsmäklaren kan variera i tid och 

till skillnad från många andra tjänsteföretag är det inte så många som gör en fastighetsaffär mer 

än någon gång under sin livstid. Detta gör att fastighetsmäklarbranschen möter kunder vars 

tidigare erfarenhet kan variera stort och det är svårt att veta när kunder återkommer för nästa 

affär. Trots detta är det en bransch som förväntas hålla god kontakt med sina kunder och skapa 
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långvariga relationer samtidigt som de ska ligga i framkant med utvecklingen och vara 

konkurrenskraftig. 

 

Vidare forskning behövs därför för att modifiera tidigare NSD-modeller så att de även tar 

hänsyn till branscher med sällanköpsvaror i säljande organisationer. Exempelvis i det studerade 

fallet förefaller en utvecklad modell som väsentligt skiljer sig från tidigare NSD-modeller, dock 

med ett antal påverkande faktorer som starkt påminner om existerande modeller. Med andra 

ord, i stora drag är vår utvecklade modell och den tillhörande teorin vi utgått ifrån applicerbar 

på fastighetsmäklarbranschen.  

 

Sammanfattningsvis har det i tidigare forskning inte visat sig ha en betydande skillnad beroende 

på kundstruktur, nationalitet och bransch. Detta resultat kan ses som ett avslöjande av den 

komplexitet som finns vid tillämpning av NSD-modeller och att skillnader finns vilket torde 

det tyda på att vår forskning utgör ett bidrag till denna forskningsdiskurs. 

 

6.3 Bidrag till branschen 

Resultatet av studien ger en indikation på betydelsen av att involvera kunden. Vi kan konstatera 

att det finns både en positiv och en negativ syn till att arbeta och ta fram tjänster i samspel med 

kunden. Majoriteten av cheferna i denna studie innehar dock en positiv inställning till detta 

tillvägagångssätt och menar på att detta skulle generera fördelar för företaget. Studien pekar på 

att chefer ser positivt på att involvera kunden och att kunden bör involveras i samtliga aktiviteter 

i utvecklingsprocessen i en bransch med sällanköpsvaror. 

 

Den grupp av chefer som i mindre grad intresserar sig av att involvera kunderna kan ha en 

negativ påverkan inom utvecklingen av denna bransch. Detta eftersom tjänster hela tiden 

utvecklas och det är viktigt att följa med i utvecklingen. I och med att majoriteten av alla 

respondenter anser att det sker en utveckling av tjänsterna och marknaden är det intressant att 

det förekommer en mindre positiv inställning till att involvera kunden. Detta med motivering 

av att det är ett växande tillvägagångssätt och det blir allt vanligare att kunden är med och deltar 

i utformandet av tjänster. Inom denna bransch är det av stor betydelse att följa med i 

utvecklingen för att hela tiden vara konkurrenskraftig och erbjuda tillfredsställande tjänster för 

att kunna tillgodose kundens behov. 
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I och med att många fastighetsmäklarföretag erbjuder liknande tjänster är det därför extra 

viktigt att följa med i utvecklingen för att kunna jämföras med konkurrenterna. Om då 

konkurrenterna involverar kunderna och detta uppskattas av dem kan det komma att påverka 

den enskilda fastighetsmäklaren negativt som motsätter sig detta tillvägagångssätt. Vilket i sin 

tur leder till att svårigheter att bibehålla kundrelationerna och att locka till sig nya kunder. 

 

Resultatet av den här studien visar på att de mest utmärkande faktorer för kundinvolvering inom 

fastighetsmäklarbranschen finns i ”mix av faserna” i vår föreslagna modell (se Modell 4) då 

kunden bör involveras i samtliga delar i utvecklingsprocessen. Om ledningen vill att deras 

chefer ska lära sig att börja arbeta med att involvera kunderna är det dessa aspekter som är 

viktigast och ledningen bör satsa på de chefer som har en positiv inställning. Däremot anser vi 

att om företag ska kunna ta del av fler positiva konsekvenser bör de enligt oss dessutom öka 

kommunikationen om tjänsten, fråga om upplevelse samt uppmuntra till utveckling av tjänsten 

i större utsträckning. 

 

 

Modell 6. En utvecklad modell (Egen). 

 

Utifrån ovan förda resonemang är vår förhoppning att fastighetsmäklarföretag och likartade 

säljande organisationer kan dra nytta av detta samt ges en indikation på betydelsen av 

kundinvolvering. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie berör en bransch med engångskunder skulle det även vara intressant att 

undersöka om befintliga NSD-modeller stämmer överens i en bransch med en annan 

kundstruktur och mer återkommande kunder. Denna studie skulle även kunna genomföras 
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internationellt sett för att undersöka om synen är den samma i andra nationaliteter som den är 

inom den svenska fastighetsmäklarbranschen. 

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att genomföra studien ur ett omvänt perspektiv 

och undersöka hur kunder skulle se på att involveras i utvecklingen av fastighetsmäklartjänsten, 

både vid nya och existerande tjänster. Detta skulle leda till kunskap om kunden skulle inneha 

en positiv eller negativ inställning till detta och därmed få ytterligare motiv till att arbeta efter 

denna metod.  

 

Som vi kan se ovan har vi funnit flera intressanta områden att forska vidare inom vad gäller 

kundinvolvering. I vår studie använde vi oss utav en kvantitativ metod för att få ett rikstäckande 

resultat som visade på olika chefers åsikter om att involvera kunden. Med anledning av att 

denna studie utgör en övergripande undersökning inom fastighetmäklarbranschen skulle det 

därför vara intressant att genomföra en mer djupgående undersökning på detaljnivå. 

 

Sammantaget ser vi att vissa skillnader finns om hur chefer ser på kundinvolvering inom 

fastighetsmäklarbranschen. Vår förhoppning är att bidra med kunskap om det växande 

tillvägagångssättet kundinvolvering samt att inspirera och öka förståelsen hos chefer om 

betydelsen av att i en större grad samspela med kunden.  
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Bilaga 

Bilaga 1: Frågor 

1. Kön  

2. Ålder  

3. Verksamhetsregion  

4. Min roll i företaget  

5. Vi arbetar med att involvera kunden i vår tjänst 

6. Det sker ständigt en utveckling inom vår tjänst 

7. Vi arbetar med att involvera kunden i vår tjänsteutveckling 

8. Vi frågar alltid kunden hur de upplever vår nuvarande tjänst 

9. Vi utvecklar vår tjänst genom att lyssna på kunders idéer 

10. Vi uppmanar våra kunder att bidra till utveckling av vår tjänst 

11. Våra nya tjänster tar vi fram tillsammans med kunden 

12. Genom att involvera kunden i utvecklingen av tjänsten gör vi oss mer konkurrenskraftig 

13. När vi bedömer vår utvecklade tjänsts lönsamhet tar vi hjälp av våra kunder 

14. Våra kunder besitter tillräckligt med kunskap för att kunna involveras i utveckling av våra 

tjänster 

15. När våra kunder hittar problem i den utvecklade tjänsten är vi beredda att ändra konceptet.   

16. Innan våra nya tjänster lanseras får våra kunder ge kritisk feedback på olika aspekter av 

tjänsten. 

17. När kunden får testa en ny tjänst innan lansering bidrar detta till att skapa en mer attraktiv 

tjänst 

18. Vi uppmuntrar våra kunder att berätta för andra om den utvecklade tjänsten.  

19. Vi upplever att våra kunder berättar för andra om den utvecklade tjänsten  

20. Tjänster som vi skapat tillsammans med våra kunder är mer lönsamma 

21. Efter att vi lanserat en ny tjänst ber vi kunden att ge feedback 

 

“Om du har tid, ge gärna ett exempel på en idé som uppstått i samspel med kunden utifrån 

ovanstående ” 

“Om du har tid, ge gärna ett exempel på en idé från en kund som bidragit till att en ny tjänst 

skapats” 

“Om du har tid, ge gärna ett exempel på ett tillfälle när kunden har utvärderat en ny tjänst 

efter att den börjat användas” 

“Om du har tid, ge gärna ett exempel på när en kund fått tillfälle att ge feedback av en tjänst 

innan lansering” 
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Bilaga 2: Enkätutformning 
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Bilaga 3: Operationalisering 

Kategori Förklaring Fråga Källa 

Inledande 

enkätfrågor 

 1. Kön  

2. Ålder  

3. Region jag är verksam inom 

4. Min roll i företaget  

Eget 

intresse 

Kundinvolvering Undersöka om 

kundinvolvering 

tillämpas inom tjänsten 

samt om en utveckling 

sker inom branschen. 

5. Vi arbetar med att involvera 

kunden i vår tjänst 

6. Det sker ständigt en utveckling 

inom vår tjänst 

7. Vi arbetar med att involvera 

kunden i vår tjänsteutveckling 

Eget 

intresse 

Idegenerering Användning av 

kunders idéer vid 

utveckling av tjänster 

8. Vi frågar alltid kunden hur de 

upplever vår nuvarande tjänst 

9. Vi utvecklar vår tjänst genom att 

lyssna på kunders idéer 

10. Vi uppmanar våra kunder att 

bidra till utveckling av vår tjänst 

11. Våra nya tjänster tar vi fram 

tillsammans med kunden 

 

“Om du har tid, ge gärna ett 

exempel på en idé som uppstått i 

samspel med kunden utifrån 

ovanstående ” 

Johnson, 

Menor, 

Roth & 

Chase 

(2000), 

Alam & 

Perry 

(2002), 

Analys Tillräcklig kunskap om 

branschen/tjänsten och 

användning av detta 

12. Genom att involvera kunden i 

utvecklingen av tjänsten gör vi oss 

mer konkurrenskraftig 

13. När vi bedömer vår utvecklade 

tjänsts lönsamhet tar vi hjälp av 

våra kunder 

14. Våra kunder besitter tillräckligt 

med kunskap för att kunna 

involveras i utveckling av våra 

tjänster 

 

“Om du har tid, ge gärna ett 

exempel på en idé från en kund 

som bidragit till att en ny tjänst 

skapats” 

Melton & 

Hartline 

(2010), 

Cheng, 

Chen, & 

Tsou (2012) 

Coelho & 

Henseler 

(2009), 

Alam 

(2002) 

Feedback Kunder och feedback 

som hjälpmedel vid 

15. När våra kunder hittar problem 

i den utvecklade tjänsten är vi 

beredda att ändra konceptet.   

Melton & 

Hartline 

(2010), 
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utformning av en 

tjänst. 

16. Innan våra nya tjänster lanseras 

får våra kunder ge kritisk feedback 

på olika aspekter av tjänsten. 

17. När kunden får testa en ny 

tjänst innan lansering bidrar detta 

till att skapa en mer attraktiv tjänst 

 

“Om du har tid, ge gärna ett 

exempel på när en kund fått 

tillfälle att ge feedback av en tjänst 

innan lansering”  

Cheng, 

Chen, & 

Tsou (2012) 

Spridning av 

tjänsten 

Undersöka om 

kommunikation med 

kunden bidrar till 

utveckling 

18. Vi uppmuntrar våra kunder att 

berätta för andra om den 

utvecklade tjänsten.  

19. Vi upplever att våra kunder 

berättar för andra om den 

utvecklade tjänsten  

20. Tjänster som vi skapat 

tillsammans med våra kunder är 

mer lönsamma 

21. Efter att vi lanserat en ny tjänst 

ber vi kunden att ge feedback 

 

“Om du har tid, ge gärna ett 

exempel på ett tillfälle när kunden 

har utvärderat en ny tjänst efter att 

den börjat användas” 

Cheng, 

Chen, & 

Tsou 

(2012), 

Carbonell & 

Rodriguez 

Escudero 

(2015) 
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Bilaga 4: Deskriptiv statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Kön 132 0 1 0,38 0,487 

Ålder 132 1 6 3,45 1,101 

Företagsroll 132 1 2 1,1 0,299 

Involvering av kunden 132 1 7 4,71 1,599 

Det sker en utveckling av tjänsten 132 2 7 5,89 1,187 

Kunden involveras i tjänsteutveckling 132 1 7 4,07 1,588 

Upplevelse av nuvarande tjänst 132 1 7 6,08 1,233 

Lyssnar på kundens idé 132 1 7 5,24 1,393 

Uppmanar till utveckling av tjänster 132 1 7 4,62 2,04 

Tjänster framtas med kunden 132 1 7 3,37 1,57 

Kundinvolvering leder till 

konkurrensfördel 
132 1 7 4,93 1,645 

Lönsamhet bedöms med hjälp av 

kunder 
132 1 7 3,34 1,675 

Kunden besitter tillräckligt med 

kunskap 
132 1 7 3,73 1,393 

Villig att ändra konceptet 132 1 7 5,36 1,321 

Kunder ger kritisk feedback 132 1 7 3,42 1,499 

Kunder testar tjänster innan lansering 132 1 7 4,64 1,631 

Kunder uppmuntras att berätta om 

tjänsten 
132 1 7 4,77 1,62 

Upplevelsen om att kunden berättar 

om tjänsten 
132 1 7 4,49 1,417 

Tjänster utvecklade tillsammans med 

kunden är lönsamma 
132 1 7 4,25 1,469 

Kunden ombeds ge feedback efter 

lansering 
132 1 7 4,93 1,691 

Valid N (listwise) 132         
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Bilaga 5: Klusteranalys 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 

Kön 0 0 0 1 

Ålder 3 4 3 3 

Involvering av kunden 6 3 5 4 

Det sker en utveckling 

av tjänsten 
6 5 6 6 

Kunden involveras i 

tjänsteutveckling 
5 2 4 3 

Upplevelse av 

nuvarande tjänst 
7 4 6 7 

Lyssnar på kundens idé 6 4 5 4 

Uppmanar till 

utveckling av tjänster 
6 2 4 2 

Tjänster framtas med 

kunden 
5 2 3 2 

Kundinvolvering leder 

till konkurrensfördel 
6 4 5 3 

Lönsamhet bedöms 

med hjälp av kunder 
4 2 3 2 

Kunden besitter 

tillräckligt med 

kunskap 

4 4 3 2 

Villig att ändra 

konceptet 
6 5 5 6 

Kunder ger kritisk 

feedback 
4 3 3 2 

Kunder testar tjänster 

innan lansering 
5 4 5 2 

Kunder uppmuntras att 

berätta om tjänsten 
6 4 5 3 

Upplevelsen om att 

kunden berättar om 

tjänsten 

5 4 4 3 

Tjänster utvecklade 

tillsammans med 

kunden är lönsamma 

5 4 4 2 

Kunden ombeds ge 

feedback efter 

lansering 

6 3 5 4 

 



”Kundinvolvering vid utveckling av tjänster” – A. Hellstedt & E. Stors  

86 

 

Bilaga 6: Faktoranalys 

Rotated Factor Matrix 

  

Factor 

1 2 3 4 

Kundinvolvering leder till konkurrensfördel ,675       

Tjänster framtas med kunden ,634 ,558     

Kunden besitter tillräckligt med kunskap ,599       

Tjänster utvecklade tillsammans med kunden är 

lönsamma 

,516   ,426   

Kunder ger kritisk feedback ,515       

Kunder testar tjänster innan lansering ,511   ,449   

Lönsamhet bedöms med hjälp av kunder ,509 ,373     

Uppmanar till utveckling av tjänster ,473 ,399 ,307 ,303 

Lyssnar på kundens idé ,399 ,381   ,358 

Involvering av kunden   ,739     

Kunden involveras i tjänsteutveckling ,363 ,723     

Kunder uppmuntras att berätta om tjänsten     ,793   

Upplevelsen om att kunden berättar om tjänsten ,328   ,625   

Kunden ombeds ge feedback efter lansering     ,541   

Villig att ändra konceptet     ,285   

Upplevelse av nuvarande tjänst       ,840 

Det sker en utveckling av tjänsten       ,312 
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Bilaga 7: Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen kan nås via länken nedan: 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-eXXf-s5p3sWmoyaEtWQU1uanc 

 

Bilaga 8: Fastighetsmäklarföretag från FMI 

Lista över fastighetsmäklarföretag från FMI kan nås via länken nedan: 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-eXXf-s5p3sMGdzQWJaWGIzR2c/view?usp=sharing 

 

Bilaga 9: Befolkningsmängd från SCB 

Via länken nedan finner du befolkningsstatistik från SCB: 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/ 

 

Bilaga 10: Verksamhetsområden 

Lista över verksamhetsområde från FMI kan nås via länken nedan: 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-eXXf-s5p3sS1hLZGV5WTVGSDA 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B-eXXf-s5p3sWmoyaEtWQU1uanc
https://drive.google.com/file/d/0B-eXXf-s5p3sMGdzQWJaWGIzR2c/view?usp=sharing
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
https://drive.google.com/open?id=0B-eXXf-s5p3sS1hLZGV5WTVGSDA

