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Kundnöjdhet 
 

– Hur får tjänsteföretag nöjda kunder?  



Sammanfattning 
 
Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar ständigt och det leder till att kunderna kräver mer av 
företagen och dess service. De tjänster som företagen erbjuder är ofta väldigt lika 
konkurrenternas vilket gör att kunderna kräver mer av företagen än de bästa tjänsterna eller de 
lägsta priserna, det som skiljer dessa företaget åt är kvalitén på servicen. Kvaliteten på 
servicen upplevs väldigt individuellt från kund till kund men som regel krävs det att 
kundernas förväntningar överträffas för att känslan av bra service ska infrias. Om dessa 
förväntningar överträffas kan bero på flera olika faktorer såsom engagemang och god attityd 
hos personalen, att företaget kan erbjuda andra tjänster utöver huvudtjänsten och även att 
problem och missnöjen hanteras på ett tillfredsställande sätt.  
 
Tillsammans med den informationen samt viljan att hjälpa ett företag med något slags 
problem tog vi kontakt med mäklarbyrån Boporten och inledde arbetet med att hjälpa dem att 
förbättra sin service och bli mer konkurrenskraftiga. Detta gör att studiens syfte är att 
undersöka vilka faktorer som kunderna värdesätter i kontakten med sina fastighetsmäklare 
och dess byrå. Delsyftet i studien är att undersöka hur kunderna upplever servicen och vad 
som kan förbättras. För att svara på studiens syfte har vi skapat en enkät utifrån de teoriavsnitt 
som ingår i uppsatsen och enkäten har vi skickat via post till Boportens 100 senaste kunder.  
 
I vår enkät ställde vi flera olika påståenden som sedan mynnade ut i faktorer och deras 
medelvärde visade hur viktiga dessa faktorer var samt hur väl de stämde in på 
respondenternas upplevelse av Boporten. Enkäten bestod också av frågor rörande kundernas 
totala upplevelse samt om de upplevde något problem eller missnöjde under 
försäljningsprocessen.  
 
Resultatet av studien visar på att kunderna över lag är mycket nöjda med den totala 
upplevelsen av Boporten och deras tjänster då endast ett fåtal kunder är missnöjda. Detta tyder 
på att inga stora åtgärder måste göras av Boporten utan endast några få för att skapa en total 
tillfredsställelse och nöjdhet hos kunderna. Boporten har idag ett gott rykte om sig och det 
kommer att bli ännu bättre om de ständigt sätter kunderna i fokus samt tänker på kundernas 
bästa. De bör även fortsätta att utveckla företaget och mäklarnas egen yrkesskicklighet, detta 
för att kunna fortsätta vara en ledande fastighetsmäklarbyrå på marknaden.  
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1. Inledning 
 

detta inledande kapitel introduceras läsaren till ämnet som uppsatsen behandlar och 
varför vi anser att det är viktigt att studera detta. Problembakgrunden mynnar ut i ett 
problem och syfte som kommer att styra resten av studien.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
Konkurrensen ökar ständigt på de flesta marknader, vilket kan bero på flera olika faktorer. En 
möjlig faktor kan vara att fler marknader visar tendenser till att ha större tillgång än 
efterfrågan och därför blir det allt svårare för företag att hitta nya kunder. Det kan även vara 
så att kunderna är mer pålästa än förut, vilket innebär att tack vare teknologiska förändringar 
såsom utveckling av Internet har fått större möjligheter att jämföra företag med varandra. 
Kunderna kräver även mera av företagen och är kunderna inte nöjda med servicens kvalité 
och värde finns det en risk att företaget förlorar kunderna.  
 
Grönroos beskriver hur det krävs att företag satsar på marknadsföring som koncentrerar sig på 
att gynna hela kundrelationen, det vill säga från första kontakten till uppföljningsarbete med 
kunderna. Detta för att företaget ska kunna behålla sina kunder och inte förlora dem till 
konkurrenter.1 Företag har börjat undersöka sina kunder och försöker förstå dem, vilket 
hjälper företagen att fokusera och rikta marknadsföringen. Detta är en följd av att företagen 
fokuserar allt mer på långsiktiga relationer istället för kortsiktiga. Forskningen visar att en 
tumregel företag använder sig av säger att det krävs tolv positiva serviceerfarenheter för att 
överträffa en negativ erfarenhet. Samma studie har visat att det kostar fem gånger så mycket 
att vinna över en ny kund som det gör att behålla de existerade kunderna.2   
 
De produkter och tjänster som företag erbjuder är ofta väldigt lika och kunderna är 
värdemedvetna vilket gör att de varken imponeras av de bästa tjänsterna eller de lägsta 
priserna3. Det som skiljer de olika konkurrenterna åt är servicen och de företagen med bra 
service får ofta nöjda och lojala kunder.4 Känslan av bra service är väldigt individuell men för 
att bra service ska kunna upplevas krävs att kundens förväntningar överträffas. För att 
kundens förväntningar ska kunna överträffas krävs engagemang av personalen samt att de 
erbjuder en god service och att servicen ges på rätt sätt. För en god kundkontakt är attityden 
det mest elementära och den avgör om kunden upplever servicen som bra eller dålig.5  
 
Konsumenter, av både produkter och tjänster, lägger ofta grunden till sina köpbeslut genom 
att värdera vilka fördelar de skaffar sig i utbyte för det pris de betalar. Kundvärde kan därför 
sägas vara skillnaden mellan fördelarna och uppoffringarna som upplevs av kunden uttryckt i 
deras förväntningar.6 En tillfredsställd kund leder oftast till nya relationer och köp av 

                                                 
1 Grönroos Christian, Service Management och marknadsföring (Malmö: Liber Ekonomi, 2004) s. 34-35. 
2 Holmlund Maria och Kock Sören, “Relationship Marketing: The importance of customer-perceived service 
quality in retail banking.” Service Industries Journal Volym 16 nr 3 (1996): s. 287-289, 292. 
3 Lapierre Jozée, ”Customer-perceived value in industrial context.” Journal of Business and Industrial 
Marketing Volym 15 nr 2/3 (2000): s.123. 
4 Naessén Lars-Olof, Bättre Service – Hur du utvecklar dig själv och får nöjda kunder (Oskarshamn: 
Konsultförlaget AB, 1994) s. 14. 
5 Granström Birgitta, Förstå din kund! (Växjö: Davidsons Tryckeri AB, 2002) s. 14-15. 
6 Lapierre, ”Customer-perceived value in industrial context”. s. 123 
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företaget samt viljan att rekommendera företaget vidare7. Lovelock har skapat en modell där 
han beskriver olika element av service som tillför värde till kärntjänsten.8 Även andra forskare 
har beskrivit vikten av att tillföra värde till huvudtjänsten genom att erbjuda tilläggstjänster. 
Detta blir en viktig del i tjänsteföretags arbete att bli mer konkurrenskraftiga då de tjänster 
företag erbjuder ofta är liknande som konkurrenterna, det krävs tilläggstjänster för att 
differentiera sig på marknaden och erbjuda det lilla extra till kunderna.  
 
Det är grundläggande för de flesta företag att vara konkurrenskraftiga och måna om sina 
kunder. För tjänsteföretag är det hur väl de sköter sina kundrelationer som är avgörande när 
de ska skapa nya kundkontakter i framtiden. Det är relevant för alla tjänsteföretag att 
kunderna är nöjda med servicen för att de ska rekommendera företaget vidare och för att 
företaget ska kunna undvika negativa ryktesspridningar. Vi har valt att fokusera på 
fastighetsmäklarbranschen därför att i den branschen är kontakten med kunden det 
huvudsakliga, det vill säga att hela tjänsteprocessen bygger på interaktioner mellan mäklare 
och säljare/köpare. Detta borde göra mäklarna serviceinriktade och beroende av sitt rykte. 
 
Om kunder blir missnöjda med en viss tjänst leder det till att de inte återkommer som kunder 
samt börjar tala illa om företaget bland familj och bekanta. Missnöjda kunder leder alltså till 
att företagets rykte skadas och stämningen på arbetsplatsen blir sämre. Stämningen blir sämre 
eftersom personalen får ta emot kundernas klagomål och företagsledningen kanske måste 
vidta åtgärder genom nerskärningar eller liknande. Det leder i sin tur till att kunderna upplever 
att kvalitén på tjänsterna sjunkit ytterligare.9 
 
När en lägenhet eller villa ska säljas står ägaren inför valet av fastighetsmäklarbyrå. Vi tror att 
valet för det mesta utgår ifrån vad vänner och bekanta har för erfarenheter samt vilket rykte 
mäklarbyrån har. Vad kunden förväntar sig av sin mäklare och om kundens förväntningar vid 
processens slut överträffas är två viktiga aspekter vi anser vara relevanta för vår studie. För att 
fastighetsmäklaren ska kunna överträffa kundens förväntningar och på så sätt få en nöjd kund 
krävs det att företaget vet vad kunden värdesätter. Det vill säga vad som är viktigt för kunden 
i mötet med fastighetsmäklaren och vad som gör att kunden blir tillfredsställd med den tjänst 
företaget har att erbjuda.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Vad värdesätter kunderna i mötet med sina fastighetsmäklare? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer kunder värdesätter i kontakterna med 
sina mäklare och dess byrå, ett delsyfte med uppsatsen är att undersöka hur kunderna upplever 
servicen och vad som kan förbättras. Undersökningen kommer att mynna ut i 
rekommendationer till hur mäklarna kan få fler nöjda kunder vilket hjälper dem i arbetet att 
bli mer konkurrenskraftiga och förstärka sin position på marknaden. 

                                                 
7 Helling Jan och Helling Tomas, Kundorienterad verksamhetsutveckling (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 160 
8 Lovelock Christopher, Vandermerwe Sandra, och  Lewis Barbara, Services Marketing – A European 
Perspective, (Hampshire: Prentice Hall Europe, 1999) s. 298-299 
9 Grönroos Christian, Marknadsföring i tjänsteföretag, upplaga 3 (Malmö: Liber Ekonomi, 1998) s. 29 
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2. Teoretisk metod 
 

etta kapitel behandlar vårt ämnesval, vår förförståelse och syn på vetenskap och 
kunskap. Vi tar även upp ur vilket perspektiv vi ser på studien, vårt angreppssätt, vår 
metod, valet av teorier och avslutningsvis kommer källorna att granskas kritiskt. 

  

2.1 Ämnesval 
 
När det blev dags att välja ämne inför kandidatuppsatsen kände vi båda att vi gärna skulle 
vilja göra en studie tillsammans med ett företag för att på så sätt hjälpa dem med något 
problem samtidigt som vår uppsats kommer till nytta. Därför tog vi kontakt med 
fastighetsmäklarföretaget Boporten och de föreslog att vi skulle hjälpa dem i arbetet för bättre 
tjänstekvalitet och nöjdare kunder. Ämnet intresserade oss eftersom att en god tjänstekvalitet 
kan leda till kundnöjdhet och det är dessa nöjda kunder som ligger till grunden för ett 
framgångsrikt tjänsteföretag. För tjänsteföretag är kundnöjdhet ett ständigt aktuellt ämne och 
något som de bör sträva efter. Vi anser att detta ämne kan vara viktigt för oss då vi i framtiden 
kanske kommer att arbeta inom ett tjänsteföretag och då kan bidra med vår kunskap.  
 

2.2 Förförståelse 
 
I detta avsnitt presenteras författarnas kunskaper inom undersökningens ämnesområde. Detta 
är viktigt för att läsaren ska kunna avgöra om författarnas fördomar, tidigare kunskaper och 
erfarenheter har haft någon påverkan på studien10. 
 
Ämnet för vår studie faller in under området marknadsföring. Vi studerar båda på 
Civilekonomprogrammet i Umeå och där ingår 5 obligatoriska poäng marknadsföring på A-
nivå. Marie har läst ytterligare 15 poäng marknadsföring på C-nivå under sin utbytestermin 
vid ett universitet i England. Maria har däremot läst 10 poäng redovisning på C-nivå men har 
ett intresse för marknadsföring och framförallt mäkleri då hon planerar att ta ut en 
fastighetsmäklarexamen i december 2007. Genom våra tidigare studier inom marknadsföring 
har vi en grundläggande kunskap inom ämnen såsom kundnöjdhet och kundtillfredsställelse. 
Dock har dessa grundläggande kunskaper inte så stor betydelse då vi ändå behövt läsa på 
inom ämnet. Marias studier till fastighetsmäklare har hjälpt oss att förstå den process som 
både mäklarna och dess kunder går igenom.  
 
Marie har ingen personlig erfarenhet av kontakt med en fastighetsmäklare medan Maria köpte 
en lägenhet via en fastighetsmäklare i september år 2005. Därav har Maria erfarenhet av köp 
av bostadsrätt men ingen erfarenhet av försäljning vilket är de kunder vi inriktar oss på. Även 
detta har hjälpt oss genom att vi har fått en bättre insikt i vilka möjliga problem som kan 
tänkas uppstå och vad som kan tillföra värde för kunden i en sådan typ av tjänst.  
 
Alla konsumenter har någon gång upplevd både bra och dålig service. Vi har båda tidigare 
erfarenheter av att vara en nöjd och en missnöjd kund. Den kunskap vi har inom dessa ämnen 
är densamma som för de flesta andra. Trots att vi har en viss kunskap och utbildning inom 
                                                 
10 Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, upplaga 2, (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 
151 

D 



 4 

området så krävdes det att vi läste oss in på de olika specifika ämnena med hjälp av böcker 
och artiklar.  
 

2.3 Perspektiv 
 
Ordet perspektiv betyder se igenom men brukar i vardagsspråk vara synonymt med ordet 
synvinkel. När det görs en undersökning så brukar forskarens perspektiv redovisas, detta för 
att det beskriver vilket synsätt och vilken utgångspunkt forskaren har inför denna studie.11 Vi 
kommer att välja ut de aspekter som enligt oss är relevanta för vår studie. Studien kommer att 
utföras utifrån företagets perspektiv eftersom vårt syfte är att studera hur service- och 
tjänsteföretag kan bli mer konkurrenskraftiga. Studien ska redogöra för vilka faktorer som 
kunderna värdesätter och gör dem nöjda med tjänsten. Denna information blir värdefull för 
företag i deras arbete mot en större kundnöjdhet. 
 

2.4 Kunskapssyn 
 
Den verklighetsuppfattning forskaren har kan till viss del påverka studiens resultat vilket gör 
det viktigt att forskarens kunskapssyn beskrivs12. Vi som forskare strävar efter objektivitet i 
vår studie och det sker genom att vår studie grundas i redan befintliga teorier. Vår 
undersökning är baserad på fakta och fri från våra egna värderingar och förutfattade 
meningar. För att resultatet ska bli så trovärdigt och rättvist som möjligt genomför vi en 
enkätundersökning. Det innebär att det insamlade materialet består av respondenternas egna 
värderingar och erfarenheter men vi utgår från att respondenterna ger en objektiv bild. Dock 
består enkäten av några frågor med öppna svar och svaren på dessa frågor måste tolkas av oss. 
Dessa frågor är oftast följdfrågor och är till för att ge en djupare insikt. Utifrån det insamlade 
materialet svarar vi på vår studies syfte och når ett objektivt resultat.  
 
Detta kan jämföras med positivismen som utgår ifrån att studien ska vara objektiv och 
faktabaserad, därför krävs det att studien är fri från forskarens egna värderingar13. 
Positivismen är inriktad på att se de olika samband och orsaksförhållanden som finns i 
studien14. Hermeneutiken är däremot motsatsen till positivismen vilket innebär att 
kunskapssynen är subjektiv och bygger på känslor vilket medför att forskarens roll blir större. 
Tolkningslära är en viktig aspekt inom hermeneutiken vilket innebär att man studerar, tolkar 
och försöker förstå människors handlingar.15   
 
Vårt problem och syfte kräver att vi som forskare är objektiva och grundar vår studie i redan 
befintliga teorier, därför anser vi oss främst ha en positivistisk kunskapssyn. Dock har vår 
studie vissa hermeneutiska inslag eftersom studiens öppna frågor kräver tolkningar och vi 

                                                 
11 Lundahl Ulf och Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, upplaga 3 (Lund: 
Studentlitteratur, 1999) s. 62  
12 Wiedersheim-Paul Finn och Eriksson Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera, upplaga 4, (Karlshamn: 
Liber Ekonomi, 1991) s. 148 
13 Bryman Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi AB, 2005) s. 
26-27 
14 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 40 
15 Patel Runa och Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, upplaga 2, (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 25-26 
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använder oss av dessa frågor för att uppnå en större förståelse för kunderna. De frågor som 
har fasta svarsalternativ utgör huvuddelen av vår studie och det är de frågorna som gör att vi 
anser oss främst ha en positivistisk kunskapssyn.  
 

2.5 Angreppssätt 
 
För att studiens syfte ska kunna uppnås krävs det att vi är pålästa inom ämnet och inom vad 
tidigare studier har visat. För att kunna göra en relevant studie utgår vi från litteratur inom 
ämnet för att söka de teorier vi finner lämpliga. Vi tittar även på tidigare studier för att se 
vilka faktorer de har belyst och om dessa går att implementera på vår undersökning. Utifrån 
de teorier vi anser vara relevanta tar vi oss an problemet och färdigställer en empirisk studie.  
 
Detta kan jämföras med en deduktiv ansats då forskaren använder befintliga teorier för att 
framställa ett empiriskt material.16 Genom att ett deduktivt angreppssätt används bygger 
forskaren upp teorier eller modeller som ska återge verkligheten.17 Objektiviteten i 
forskningen kan stärkas genom att ett deduktivt angreppssätt har sin utgångspunkt i redan 
befintliga teorier. Genom detta blir forskningen i en lägre utsträckning påverkad av forskarens 
egna uppfattningar.18  
 

2.6 Metoddiskussion 
 
En studie kan genomföras genom antingen en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning, 
givetvis även genom en blandning av dessa två. De både olika metoderna resulterar i en bättre 
förståelse av samhället samt de människor som lever där. Det är syftet med studien som avgör 
vilken metod som är lämpligast. Kvantitativ forskning utgår ifrån ett deduktivt synsätt och 
utförs ofta genom enkätundersökningar.19 Den kvantitativa metoden används för att få en 
studie med ett större antal respondenter, ett så representativt urval som möjligt och på så sätt 
en studie med större generaliserbarhet.20 
  
Vi valde alltså att genomföra en kvantitativ studie för att kunna undersöka så många av 
Boportens kunder som möjligt och på så sätt kunna se ett mönster bland dessa. Syftet med 
studien är bland annat att kunna ge rekommendationer hur företaget kan förbättra sin service 
och hur de kan jobba mot fler nöjda kunder. Den kvantitativa metoden kännetecknas även av 
att undersökningen görs på bredden istället för djupet, vilket kännetecknar den kvalitativa 
metoden21. Genom att vi valt en kvantitativ undersökning får vi inte lika uttömmande och 
djupa svar som vi eventuellt hade fått vid en kvalitativ undersökning, dock resulterar detta val 
av metod i att vi kan ställa flera olika frågor inom ett relativt brett område.  
 

                                                 
16 Patel och Davidsson, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” s. 23 
17 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning” s. 55 
18 Patel och Davidsson, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” s. 24 
19 Holme och Solvang, ”Forskningsmetodik” s. 76 
20 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning” s. 61-62 
21 Holme och Solvang, ”Forskningsmetodik” s. 78 



 6 

Den kvalitativa forskningen utgår i huvudsak ifrån ett induktivt synsätt. Genom en kvalitativ 
strategi kommer forskaren människan mer inpå djupet, det uppkommer genom att det 
vanligaste utförandet är intervjuer och det där finns utrymme för tolkningar.22 Om vi 
genomfört vår studie med en kvalitativ metod tror vi inte att vi skulle ha uppnått syftet och de 
målsättningar vi har med studien. Informationen vi skulle få genom en kvalitativ 
undersökning skulle inte vara tillräckligt för att kunna ge en bild av vad kunderna anser om 
Boportens service.  Vi är ute efter att se ett mönster av vad kunderna värderar i mötet med 
sina mäklare under hela processens gång. Dock innehåller vår studie frågor med öppna 
svarsalternativ och dessa frågor kan anses vara kvalitativa då de kräver mer av respondenterna 
samt att vi som forskare till viss del tolkar svaren.  
 

2.7 Val av teorier 
 
För att kunna undersöka hur nöjda Boportens kunder är och hur företaget ska kunna förbättra 
sin service krävs det att vi är pålästa inom dessa områden. Vi har inriktat oss på teorier inom 
ämnena tjänstekvalitet, service, kundvård, kundvärde, kundbemötande, kundnöjdhet och 
kundtillfredsställelse. Genom att vi studerat litteratur inom problemområdet har vi undersökt 
vad andra forskare pekat på som relevant och hur de har förklarat vad som gör en kund nöjd. 
Genom insikt i andra studier och teorier har vi satt samman en egen teoretisk referensram 
anpassad efter just vårt problem och syfte.  
 

2.8 Insamling av sekundära källor 
 
För att kunna undersöka problemet på bästa sätt och bli påläst inom ämnet har vi använt oss 
av olika sorters litteratur, såsom böcker och tidigare gjorda uppsatser från främst Umeå 
universitet. Utifrån kunskapen vi fick från dessa böcker och uppsatser har vi sökt efter 
aktuella artiklar som berör ämnet. Vi har sökt fram dessa sekundära källor i Umeå universitets 
databaser, främst i Album, Emerald och Business Source Premier. Vi har även sökt efter 
information i olika tidskrifter samt på Internet. 
 
När vi sökt böcker i Album har vi använt oss av sökord som nöjd kund, kundtillfredsställelse, 
kundvård, service och tjänstekvalitet. Vi har även sökt olika metodböcker genom Album. När 
vi sökte artiklar i Business Source Premier och Emerald har vi använt oss av sökord såsom 
customer satisfaction, customer value, service recovery och value creation. Vi har även använt 
oss av andra studiers och artiklars källhänvisningar.  
 

2.9 Källkritik av sekundära källor  
 
Flera av de böcker vi har använt oss av har varit studentlitteratur med en varierande nivå. 
Dessa böcker är relativt allmänna eftersom deras syfte är att användas i undervisningen. Dock 
har dessa böcker gett oss vägledning om olika teorier och från dessa böcker har vi sökt upp 
originalkällan. Vi har även använt oss av andra typer av böcker och vi har varierat oss genom 
att använda dessa böcker tillsammans med vetenskapliga artiklar. 
 

                                                 
22 Bryman och Bell, “Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 40-41, 100 
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Det kan tyckas att vissa artiklar är lite gamla. Anledningen till att vi valt just artikeln ”A 
Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further Research” skriven av 
Parasuraman, Zeithaml, och Berry år 1985 är att det var i den artikeln som Gap-modellen 
utvecklades.  
 
Gap-modellen har fått ett stort utrymme i vår studie. Detta är för att vi anser att det är en bra 
modell som är användbar på de flesta tjänsteföretag. Den är främst gjort för lite större företag 
med lite tydligare hierarkier än i vårt fall men om man modifierar den så tycker vi att vi har 
stor användning för modellen i vår analys. Vi återkommer till modellen i teorikapitlet där vi 
gör en djupare förklaring av modellen.   
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3. Teori 
 

detta kapitel behandlas vetenskapliga artiklar och litteratur inom området kundnöjdhet. 
De teorier vi använder oss av berör ämnena kundvärde, kundtillfredsställelse, 
tjänstekvalitet, service, kundvård, kundengagemang samt problemhantering. Med dessa 

teorier undersöker vi vårt problem.  
 

3.1 Den nöjda kunden 
 
När företag förmedlar en tjänst eller service resulterar det i en nöjd eller en missnöjd kund, 
eller någonting däremellan. Om man ser till sig själv så har man oftast förväntningar på 
tjänsten innan den konsumeras och de bör uppfyllas eller överträffas för att man ska känna sig 
nöjd med tjänsten. Kundnöjdhet kan beskrivas som en attityd eller ett tillstånd i kundens 
huvud23. 
 
Att tillfredsställa en kund och göra kunden nöjd är inte alltid det lättaste. Alla kunder är olika 
och alla har olika behov vilket innebär att alla kunder blir tillfredsställda och nöjda på olika 
sätt. Det gäller för företagen att hitta en balans och i vissa fall kunna skräddarsy lösningar för 
att göra kunden nöjd.  
 
Forskning har uppmärksammat att kunden kan vara nöjd på flera olika sätt24. En studie har 
visat att nöjdhet kan delas in i två huvudgrupper, ekonomisk nöjdhet och social nöjdhet. Med 
ekonomisk nöjdhet menas de olika ekonomiska fördelarna som kunden upplever och värderar 
med tjänsten. Social nöjdhet innehåller kundens uppfattning och värdering av de olika 
psykosociala fördelarna med tjänsten.25 Ett exempel på en psykosocial fördel kan vara att 
leverantören förklarar sina rutiner och visar respekt gentemot kunden.26 
  
Varför vill då företagen veta om deras kunder är nöjda eller inte? Nöja kunder bör eftersträvas 
på grund av fler olika anledningar. De flesta företag har som mål att göra sina kunder nöjda 
och tillfredsställda, dock förekommer det ibland missnöjda kunder. Bland det viktigaste för 
företagen är att jobba med de missnöjda kunderna så att de vinner tillbaka kunden för framtida 
affärer samt att den kunden inte sprider sitt missnöje vidare.  
 
Företagen strävar hela tiden efter att ha så många nöjda kunder som möjligt och därför gör 
många företag regelbundna kundundersökningar. Detta för att hela tiden veta hur företaget 
ligger till hos kunderna och genom undersökningar få vetskap om vad som redan är 
tillfredsställande och vad som behöver förbättras. Undersökningarna ska förhoppningsvis leda 
till att företaget utvecklas och förbättrar sitt arbete med att göra kunderna nöjda. På så sätt är 
studierna även positiva för kunderna då företaget kan och bör använda resultatet från 
studierna till att förbättra för dem.  
 

                                                 
23 Söderlund Magnus, Den lojala kunden, (Malmö: Liber Ekonomi AB, 2001) s. 60 
24 Ibid. s. 61 
25 Geyskens Inge och Steenkamp Jan-Benedict, ”Economic and Social Satisfaction: Measurement and Relevance 
to Marketing Channel Relationships”. Journal of Retailing Volym 76 nr 2 (2000): s. 13 
26 Söderlund, ”Den lojala kunden” s. 62 

I 
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3.2 Kundvärde   
 
Forskare är överens om att skapandet av kundvärde är av högsta relevans för marknadsförare 
och konsumenter27. Kundvärde kan sägas vara skillnaden mellan fördelarna och 
uppoffringarna som upplevs av kunden uttryckt i deras förväntningar28. Lovelock har skapat 
en modell där åtta olika element av service har tagits fram och dessa kan användas för att 
tillföra värde till kärntjänsten29. Lovelock anser att även om kärntjänsten (eller 
kärnprodukten) skiljer sig åt så finns det vissa tilläggstjänster som är anpassningsbara till de 
flesta kärntjänster. Dessa olika tilläggstjänster hjälper kunden att tillgodogöra sig kärntjänsten 
och de är indelade i åtta olika kluster.30 De kompletterande tjänsterna beskrivs här nedan. 
 
Information: För att kunden ska uppleva en total nöjdhet med servicen krävs relevant 
information. Sådan typ av information kan vara öppettider, pris, villkor och bekräftelser. Hur 
mycket och vilken typ av information kunden vill ha är väldigt individuellt och måste därför 
anpassas. Dock måste den information som når fram till kunden vara korrekt och relevant för 
att inte skapa irritation och missnöje hos kunden.31  
 
Ordertagande: När kunden bestämt sig för att köpa tjänsten är det viktig att den processen 
där ordern tas utförs på rätt sätt. Denna process bör vara snabb och personalen bör vara 
noggrann och artig. Om så inte är fallet kan kunden uppleva att värdet på tjänsten försämrats 
på grund av att fördelarna med tjänsten har blivit färre. För att göra ordertagandet lättare och 
mindre tidskrävande för båda parter kan olika sorters teknologi användas.32  
 
Fakturering: Det krävs att fakturorna är tydliga, innehållsrika och korrekta för att kunden 
inte ska bli missnöjd. Det krävs också att faktureringen sker på den utsatta tiden så kunden 
inte får gå och vänta på en faktura.33 
 
Betalning: Det finns flera olika sätt kunden kan betala på och kunden förväntar sig att det ska 
vara lätt och bekvämt. För att detta ska fungera utan missnöje krävs det bra underhållning av 
de maskiner som används samt snabb respons vid problem.34 
 
Konsultation: Denna tilläggstjänst innehåller en dialog mellan företaget och kunden för att 
servicen ska bli skräddarsydd efter kundens önskemål. För att det ska vara genomförbart 
krävs en förståelse för varje kund och dess situation. För att kunden ska bli tillfredsställd kan 
det även krävas råd och förslag från företaget.35 
 
Gästfrihet: Företag bör sträva efter att deras anställda ska behandla kunderna som gäster. Det 
gör personalen genom att vara artig och omtänksam, både när de interagerar genom telefon 

                                                 
27 Payne Adrian och Holt Sue, ”Diagnosing Customer value: integrating the value process and relationship 
marketing”. British Journal of Management Volym 12 nr 2 (2001): s. 159 
28 Lapierre, ”Customer-perceived value in industrial context” s. 123 
29 Payne och Holt, ”Diagnosing Customer value: integrating the value process and relationship marketing” s. 
164  
30 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective”  s. 298-299 
31 Ibid. s. 300-301 
32 Ibid. s. 301-302 
33 Ibid. s. 303 
34 Ibid. s. 304 
35 Ibid. s. 305-307 
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och ansikte mot ansikte. Rekrytering av personal som har en naturlig gästfrihet hjälper till att 
skapa en trivsam atmosfär.36 
 
Förvaring: En kund behöver ofta assistans med deras privata ägodelar. Detta genom att 
företaget erbjuder parkeringsplatser när kunden är på besök, förvaring av diverse saker och 
annat. Ansvarsfulla företag bör också vara medvetna om kundernas säkerhet och det kan ske 
genom utbildning av kunderna eller genom garantier och försäkringar.37 
 
Undantag: I denna kategori finns de kompletterande tjänsterna som inte är inom ramen för 
det normala tjänsteerbjudandet. Dessa undantag är speciella efterfrågningar, 
problemlösningar, klagomålshantering samt kompensation vid allvarligare missnöjen.38 
 
Lovelock anser alltså att dessa åtta olika element kan tillföra värde till företags kärntjänst och 
att de passar in på de flesta tjänsteföretag. Denna modell beskriver saker som kan tyckas vara 
självklara, såsom till exempel att personalen bör vara trevlig och informationen som ges bör 
vara tydlig. Dock är det viktiga element som kan ge kunden det lilla extra som krävs för att 
kundens förväntningar ska kunna överträffas.  
 
Det finns även andra studier som beskriver hur det finns stödtjänster som tillför kvalité till 
tjänsten och tillfredsställer kundens alla behov. Till exempel beskriver Edvardsson och 
Arnerup hur det krävs stödtjänster till själva huvudtjänsten. De menar att huvudtjänsten ska 
tillfredsställa kundens primära behov såsom till exempel själva flygresan från plats A till plats 
B. För att kundens sekundära behov ska tillfredsställas krävs det stödtjänster såsom att 
flygbiljetten skickas per post eller att det ordnas med transporter till och från flygplatsen.39  
 
Även Grönroos beskriver relationen mellan kärntjänster och bitjänster. Han anser att det är 
bitjänsterna som särskiljer de olika tjänsterna från varandra och gör tjänsten mer 
konkurrenskraftig. Dock anser han att ur företagsledningens perspektiv bör man skilja mellan 
tre olika typer av tjänster, dessa är kärntjänsten, hjälptjänst och stödtjänst. Det innebär att det 
är kärntjänsten som är företagets huvudsakliga erbjudande. För att det ska bli praktiskt 
genomförbart krävs det hjälptjänster. Och till sist för att det ska tillföras värde till kärntjänsten 
så finns det stödtjänster.40 För en mäklarbyrå innebär det att det är förmedlingen av fastigheter 
som är kärntjänsten, exempel på en hjälptjänst kan vara samarbetet med banken vid betalning 
eller liknande. De stödtjänster som en mäklarbyrå kan erbjuda kan till exempel vara 
omtapetsering av den nya fastigheten, flyttstädning eller viss juridisk rådgivning. 
 
Dessa tilläggstjänster kan appliceras på de flesta service- och tjänsteföretag för att tillföra det 
värde alla forskare är överens om att det krävs för att lyckas. Studierna visar att det krävs mer 
än själva huvudtjänsten för att företaget ska lyckas skapa ett värde för kunden. För att skapa 
ett bra värde för kunden gäller det även för företaget att arbeta med kundvård och 
kundengagemang vilket nästa avsnitt ska handla om.  
 

                                                 
36 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s 307 
37 Ibid. s. 309 
38 Ibid. s. 310-311  
39 Arnerup Birgitta och Edvardsson Bo, Marknadsföring av tjänster, (Lund: Studentlitteratur, 1992) s. 51 
40 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s.184 
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3.3 Kundvård och kundengagemang  
 
Kundvård har idag en stor betydelse hos många företag. Kundvård är att placera kunden i 
centrum och att tänka på kundens bästa.41 Litteratur menar att kundvård är en metodisk 
bearbetning av ett företags kunder. Det sker genom att företaget kontaktar kunderna med 
informations- och nyhetsbrev och genom att via svarsbrev få in förslag till förbättringar, 
synpunkter och klagomål till företaget. Om dessa synpunkter sedan behandlas på ett bra sätt 
av företaget kan det i sin tur leda till förbättringar för kunderna och företaget kan stärka sin 
relation till kunderna. Om företaget lyckas förbättra för kunderna kan det även leda till en 
bättre lönsamhet för företaget.42  
 
Det är av stor betydelse som företag ser till att behålla sina redan befintliga kunder. Det beror 
på att det kostar fem gånger så mycket att hitta nya kunder som det gör att sälja tjänsten till en 
gammal kund. Detta är en bekräftelse på att kundvård är mycket lönsamt för verksamheten. 
Företag bör låta kunden komma till tals och deras synpunkter, frågor och funderingar ska 
värdesättas högt. Samtidigt bör företaget lägga stor vikt vid de missnöjen som kan 
uppkomma.43 Allt detta för att kundernas missnöje ska komma upp till ytan och att dessa 
missnöjen samt de övriga synpunkter kunderna har ska kunna användas av företaget för att 
vårda kunderna.  
 
En annan sida av kundvård är tillfället att väcka kundens intresse genom diskreta medel, för 
att få kunden att känna sig skicklig, duktig, intelligent och betydelsefull. Ur kundens 
perspektiv är det viktigt att känna att de har att göra med en kvalificerad personal. Att 
företaget anpassar servicen efter kundens önskan är också av stor vikt och det är oftast inte 
svårt att genomföra, eftersom att det ibland räcker med att erbjuda det rutinmässiga istället för 
att ta fram specifika lösningar. Att vara humoristiskt, visa sunt förnuft och engagera sig för 
kunden är viktiga aspekter och uppskattat av kunderna.44 
 
Det finns en övre och en lägre nivå när det gäller kundvård. I den övre nivån gör företaget ett 
val som är av filosofisk natur och kallas kundengagemang. Företagets inställning till kunden 
beror på hur de utbildar sina anställda och hur de uppträder mot kunderna gällande 
marknadsföring, försäljning och reklamation. Det är företagsledningen som sätter sin prägel 
och styr produktions- och säljavdelningar. Praktiska kundvårdsaktiviteter handlar den lägre 
nivån om. Det innebär att företaget ska ha en bra kontakt med sina kunder och med hjälp av 
kontakter ta reda på vad det är som väcker kundernas intresse. Genom den informationen ska 
företaget hålla kvar kommunikationen med sina kunder. För att hitta rätt kundvård ska de 
använda sin analysförmåga och hitta de rätta hjälpmedlen.45  
 
För att uppnå bra kundvård krävs kundengagemang, kundvård är en metod medan 
kundengagemang är ett förhållningssätt. Kundengagemang är något som företagets ledning 
har ansvar för, det gäller för ledningen att få hela personalstyrkan kundorienterad och sätta 
kunden i centrum. Detta leder till att personalen måste få ett större inflytande att ansvara för 
kundrelationerna. För att uppnå bästa resultat blir följden att alla inom företaget får ett 

                                                 
41 Lindbom Tomas och Jonsson Tomas, Vinnande kundvård, (Göteborg: ISL Förlag 1992) s. 9-12 
42 Ibid. s. 13 
43 Ibid. s. 16 
44 Nyström John och Wallén Monica, Ansiktet utåt - om service i frontlinjen och korta kundkontakter, (Malmö: 
Liber Ekonomi, 2002) s. 58-59 
45 Lindbom och Jonsson, ”Vinnande kundvård” s. 18 
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gemensamt ansvar, att tillsammans se till att företaget utvecklas samt att relationerna till 
kunderna sker i samma utvecklingstakt.46  
 
Genom både kundvård och kundengagemang försöker företaget tillfredsställa kunden. Det är 
dock inte det lättaste alla gånger eftersom alla kunder är olika och blir tillfredsställda på olika 
sätt. En tillfredsställd kund är också en nöjd kund och vi ska i nästa avsnitt berätta mera om 
kundtillfredsställelse.  
 

3.4 Kundtillfredsställelse 
 
Forskarna Mcllroy och Barnett anser att kundtillfredsställelse är ett mått på hur kunders 
förväntningar möts samtidigt som kundlojalitet är ett mått på hur sannolikt det är att kunder 
kommer att återvända och bygga upp en relation med företaget. Detta synsätt innebär att 
kundlojaliteten är sårbar eftersom att det inte finns några garantier för att kunderna kommer 
att bli lojala mot företaget i framtiden, även om kunderna idag är nöjda och tillfredsställda.  
Kunderna kan däremot uppleva att de hos ett konkurrerande företag får ett bättre mervärde, att 
det är bekvämare eller att de helt enkelt får bättre service där.47 Forskarna Zeithaml och Bitner 
har samma syn på kundtillfredsställelse som Mcllroy och Barnett har. De påstår att kundens 
tillfredsställelse uppkommer när kunden känner att produkten eller tjänsten stämmer överens 
med de behov och förväntningar som finns.48  
 
Kundtillfredsställelse är enligt Söderlund ett tillstånd i kundens huvud, närmare bestämt är det 
kundens subjektiva bedömning utifrån den händelse som är verklig för kunden och den 
uppkommer när leverantören kommer i kontakt med kunden via olika erbjudanden.49  
 
Vi kan inte ta för givet att alla kunder upplever samma utsträckning av kundtillfredsställelse, 
utan olika kunder upplever kundtillfredsställelse på olika sätt. I och med detta kan man 
betrakta kundtillfredsställelse som ett tillstånd som kan anta värden på en skala mellan 
”mycket otillfredsställd” och ”mycket tillfredsställd”.50 Även den fysiska miljön är viktig och 
den bör vara skapad på ett sätt som gör det lättare för kunderna att värdera tjänsten. Detta kan 
exempelvis vara kontor med diplom på väggen vilket kan ge kunderna en uppfattning om 
lokalen och hur de bör uppföra sig.51   
 
Det finns många olika faktorer som kan bidra till att göra kunden tillfredsställd, 
kundtillfredsställelsen kan exempelvis bero på kundens tidigare erfarenheter vid ett specifikt 
tillfälle. Det är viktigt att komma ihåg att kunders tillfredsställelse inte är konstant över tiden 
och därmed bör flera fördjupade undersökningar göras för att kunna mäta och jämföra 
kundens tillfredsställelsenivå vid olika tidpunkter.52     
 

                                                 
46 Lindbom och Jonsson, ”Vinnande kundvård” s. 14-15 
47 Mcllroy Andrea och Barnett Shirley, ”Building customer relationships: do discount cards work?”. Managing 
Service Quality Volym 10 nr 6 (2000) s. 349 
48 Zeithaml Valarie A. och Bitner Mary Jo, Service Marketing – Integrating customer focus across the firm, 
upplaga 3 (New York: McGraw-Hill Higher Education, 2003) s. 86 
49 Söderlund Magnus, Den nöjda kunden (Malmö: Liber Ekonomi AB, 1997) s. 37-55 
50 Ibid. s. 40-41 
51 Bitner Mary Jo, ”Servicescapes: The impact of physical surroundings on customer and employees”. Journal of 
Marketing Volym 56 nr 2 (1992) s. 57-58 
52 Söderlund, ”Den nöjda kunden” s. 55-56 
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Att tillfredsställa en kund kan göras på många olika sätt. Det är inte lätt att tillfredsställa en 
kund eftersom alla kunder är olika och har olika behov och önskemål. Det är bara kunden 
själv som kan avgöra om kunden är tillfredsställd med tjänsten. Kunderna värdesätter när 
deras fastighetsmäklare är flexibla och kan läsa och tolka dem. Det leder till fördelar för 
kunderna då mäklarna därefter kan erbjuda dem de tjänster de vill ha vilket blir företagets 
styrka gentemot konkurrenterna. Att tillfredsställa en kund är oerhört viktigt men för att 
kunden ska vara nöjd med servicen gäller det att även tjänstekvaliteten är bra. Tjänstekvalitet 
kan upplevas på många olika sätt och vi ska nu berätta mer om detta.  
 

3.5 Tjänstekvalitet 

3.5.1 Service 
 
Varje individ kommer dagligen i kontakt med någon slags form av service. Dock 
uppmärksammar vi lättare dålig service jämfört med god service. De tjänster och produkter 
som företag erbjuder idag blir mer och mer lika och därför blir service den avgörande faktorn 
som skiljer de olika konkurrenterna åt. Bra service leder till fler och lojalare kunder vilket i 
sin tur leder till ett lönsammare företag.53 Hur uppkommer då bra service? Självklart är det 
väldigt individuellt och vissa kunder är lättare att tillfredsställa än andra. Dock kan man 
generellt säga att bra service upplevs när kunden får mer än han förväntat sig54.  
 
Forskare är relativt överens om att kvaliteten på service är avgörande för ett företags 
framgång i dagens konkurrenskraftiga företagsklimat. Varje kund som är missnöjd med 
kvalitén på servicen borde vara ett problem för företaget. Genom att kunderna är mer 
medvetna om den högre standarden på kvaliteten så höjs även deras förväntningar. Litteratur 
beskriver hur vägen till nöjda och tillfredställda kunder går genom en nöjd och tillfredsställd 
personalstyrka. Genom att företagen förstår och reagerar över de anställdas behov och 
orosmoment blir de anställda ofta mer tillfredsställda. En tillfredsställd personalstyrka har 
därigenom en större motivation till att tillfredsställa kunderna.55  
 

3.5.2 Kundupplevd kvalitet (total kvalitet) 
 
Grönroos har genom studier skapat en modell över hur kunden bedömer tjänstekvaliteten.  
Studien förklarar hur service är någonting immateriellt och att det är en aktivitet där 
produktionen och konsumtionen sker samtidigt.56 Den totala kundupplevda kvaliteten kan 
delas in i två olika dimensioner, det är den tekniska och den funktionella kvaliteten.57   
 
Teknisk kvalitet 
 
Den tekniska kvaliteten beror på vad kunden får ut av interaktionen med ett företag och är 
därför resultatrelaterad. Den här dimensionen kan ofta mätas objektivt av kunden eftersom 

                                                 
53 Naessén, ”Bättre service- Hur du utvecklar dig själv och får nöjda kunder” s. 12-14 
54 Granström, ”Förstå din kund!” s. 14  
55 Frost Frederick A. och Kumar Mukesh, ”Intservqual - an internal adaptation of the GAP model in a large 
service organisation .” Journal of Services Marketing Volym 14 nr 4/5 (2000): s 358 
56 Grönroos Christian, ” A Service Quality Model and its Marketing Implications” European Journal of 
Marketing Volym 18 nr 4 (1984) s. 38  
57 Arnerup, och Edvardsson, ”Marknadsföring av tjänster” s. 105  
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den utgör en teknisk lösning på ett visst problem. Exempel på den tekniska kvaliteten kan 
vara maten som serveras på restaurangen, kunskapen som personalen har eller det banklån 
som beviljas till kunden.58  
 
Funktionell kvalitet 
 
Den funktionella kvaliteten beror på hur kunden upplever kvaliteten, det vill säga hur tjänsten 
förmedlas. Denna dimension är svår att bedöma objektivt eftersom den beror på individuella 
upplevelser och preferenser.59 Här spelar personalens attityd och beteende en central roll i hur 
kunden upplever denna dimension. Även tillgängligheten på tjänsten och den fysiska miljön 
är avgörande faktorer för att den funktionella kvaliteten ska uppfattas som god. Exempel på 
den funktionella kvaliteten kan vara restaurangens öppettider, personalens beteende eller 
utseendet på företagets lokaler.60 
 
I denna modell kan man se likheter med den modell som beskriver de olika hjälptjänster och 
stödtjänster som företag kan använda sig av för att skapa ett värde för kunden. De båda 
beskriver hur det krävs mer av företagen än att bara förmedla en tjänst. Det krävs ett trevligt 
bemötande, kunskaper hos personalen, en lättillgänglig fysisk miljö och så vidare. Det är 
viktigt för tjänstföretag att fokusera på det stora hela samtidigt som de erbjuder detaljer. Med 
det menar vi att det kan vara lätt att enbart fokusera på den huvudtjänst företaget erbjuder 
samtidigt som företaget tror att resten löser sig av sig själv. Vi anser att varje liten detalj bör 
utvecklas så att hela tjänstepaketet blir det mest konkurrenskraftiga på marknaden. 
 

3.5.3 Sju kriterier för god tjänstekvalité 
 
Kriterier för god tjänstekvalité varierar kraftigt beroende på inom vilken bransch företaget 
befinner sig, även kundernas kriterier skiftar ofta vilket beror på att vissa kriterier är viktigare 
än andra i olika situationer. För att dessa kriterier ska passa alla företag kan det vara så att 
vissa kriterier måste läggas till och andra tas bort. För att företag ska kunna arbeta mot god 
tjänstekvalitet bör varje företag ha utgångspunkter och egenskaper som ska följas. Detta leder 
till att företaget levererar bra tjänstekvalité på ett professionellt sätt.61 
 
Enligt Grönroos finns det sju kriterier som är av större betydelse för att kunderna ska kunna 
uppleva god tjänstekvalité och dessa passar in på de flesta företag. Professionalism och 
skicklighet är ett av kriterierna. Kunderna vet att personalen har de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att komma fram med en professionell lösning på deras problem. Nästa kriterium 
är attityd och beteende, vilket innebär att kunderna upplever att personalen inom företaget är 
trevliga och bryr sig om dem samt hjälper dem på bästa sätt med sitt problem. Tillgänglighet 
och flexibilitet är ett annat kriterium som går ut på att personalen inom företaget är flexibla 
och anpassar sig efter kundens behov samt att företaget med dess lokaler, arbetstider, personal 
och så vidare, är utformat så att det är lätta att nå. Att företaget håller sina löften och att 
kunderna kan lita på företaget vad som än händer är nästa kriterium, det vill säga 
tillförlitlighet och pålitlighet. Nästa kriterium är rättelse, vilket innebär att om något går fel, 
något oväntat händer eller om det inte blir som kunden tänkt sig vet kunden att personalen 
anstränger sig och gör sitt bästa för att hitta en ny lösning. Tjänstelandskapet är ett annat 
                                                 
58 Grönroos, ”A Service Quality Model and its Marketing Implications” s. 38  
59 Ibid. s. 38  
60 Arnerup, och Edvardsson, ”Marknadsföring av tjänster” s. 105 
61 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94  
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kriterium som går ut på att kunden ska uppleva en god omgivning och miljö runt tjänsten och 
företaget. Sista kriteriet är rykte och trovärdighet, där förväntar sig kunden att företaget gör 
ett bra arbete, att kunden får valuta för pengarna och att företaget har de värderingar som 
kunderna eftersträvar.62  
 
Vi har valt att lägga till ett kriterium som vi anser vara väldigt viktigt för tjänsteföretag och 
speciellt för mäklare, det kriteriet är presentation. Presentationer är ständigt förekommande 
för mäklare då de vid flera tillfällen visar bostaden för spekulanter samt gör 
objektsbeskrivningar på Internet och i pappersform.  
 
När en vara eller tjänst ska presenteras är det av stor vikt att fånga kundens intresse redan från 
början. Att göra kunden intresserad och hålla kvar kundens uppmärksamhet är svårt och det 
kärvs ett bra förarbete av personalen för att lyckas med en bra presentation. Presentationen 
måste bli trovärdig för att fånga kundens intresse.63 
 
Alla tjänsteföretag bör sträva efter att uppfylla dessa kriterier för att kunna erbjuda sina 
kunder en bra tjänstekvalité. Det kan dock vara så att alla kriterium inte passar in till hundra 
procent på alla företag vilket innebär att det är upp till företagen själva att avgöra vilka 
kriterium som är av större betydelse för deras verksamhet. Det kan även vara så att det finns 
andra kriterier än de som är angivna ovan som är av betydelse för att företag ska kunna 
leverera god tjänstekvalité. Även här återkommer vi till att alla kunder är olika och på grund 
av det värderar olika kunder dessa kriterier olika högt. Alla dessa kriterier är viktiga för att 
kunden ska känna sig trygg i samband med sin affär, men för vissa kunder har visa kriterier 
större betydelse än för andra.  
 
Från att ha redogjort för olika typer av tjänstekvalitet ska vi nu berätta om kundens väg 
genom köpprocessen vilken visar hur kundrelationer bör skötas på ett bra sätt. 
 

3.6 Kundens väg genom köpprocessen 
 
Begreppet produktens livscykel är allmänt känt men något som är lika viktigt men mindre 
välkänd är kundrelationens livscykel. Den behandlar de tre olika skedena i tjänsteföretags 
relationer till kunderna. De tre stegen mellan en kund som ännu inte är medveten om företaget 
till en köptrogen kund kan kallas initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess.64 
 

                                                 
62 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94 
63 Granström, ”Förstå din kund!” s. 190-194 
64 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 20-21 



 16 

 
 
 Källa: Grönroos, Marknadsföring i Tjänsteföretag, 1998, s. 21 
 
Det första ett företag gör är att få kunderna på marknaden medvetna om företaget och om de 
tjänster de har att erbjuda, detta sker i initialskedet. För att ett intresse på marknaden ska 
kunna uppstå krävs det att företaget har en framgångsrik marknadsföring. Är 
marknadsföringen misslyckad eller inte tillräckligt lyckad så blir resultatet det motsatta och 
kunden är för stunden förlorad, eventuellt till en konkurrent. Köpprocessen är det andra skedet 
i kundrelationens livscykel och där ger företaget löften, genom sina marknadsföringsinsatser, 
vilka godkänns som tillräckligt underlag för ett positivt köpbeslut av kunden. Om företaget 
inte lyckas att ge tillfredsställande löften, inte ger löftet på rätt sätt eller helt enkelt inte kan ge 
några acceptabla löften så bryts livscykeln. Vid det tredje skedet, konsumtionsprocessen, 
konsumerar kunden den tjänst han eller hon köpt. I detta skede eftersträvar företaget att kunna 
erbjuda kunden upplevelser som uppfyller de givna löftena. Om företaget kan leverera 
tillräckliga upplevelser eller inte beror på företagets förmåga att producera tjänsten och 
kundens upplevelser vid produktionen och konsumtionen av tjänsten. Om kunden upplever de 
uppfyllda löftena och dess upplevelser som tillräckligt positiva upplever kunden troligtvis 
också en accepterad tjänstekvalitet. 65 
 
En kund som är nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten är det optimala för ett företag. 
Det leder till att kundrelationen stärks och sannolikheten för återköp ökar vilket leder till att 
merförsäljningsmöjligheterna förbättras. Om marknadsföringen i kundrelationerna under 
konsumtionsprocessen misslyckas från företagets sida finns det en stor risk att livscykeln 
bryts och företaget har fått en missnöjd kund. Denna kund kommer troligtvis att sprida sin 
                                                 
65 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 22 

 

Figur 1 Kundrelationens livscykel
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negativa erfarenhet vidare och på så sätt bidra med negativ ”word-of-mouth” vilket försämrar 
företagets profil. Kundrelationerna är viktiga att sköta under hela livscykeln och framförallt 
under den sista fasen. Om företaget lyckas med det kan de i första hand koncentrera sig på de 
befintliga kunderna och måste därför inte satsa alla marknadsföringsresurser på att hitta nya 
potentiella kunder. Att hitta nya kunder är generellt betydligt dyrare än att sälja mer åt de 
redan existerande kunderna.66 
 
Kundrelationens livscykel visar vikten av en väl skött kundrelation och hur relevant det är för 
företag att de marknadsför sig på ett eller annat sätt, att de håller de utlovade löftena samt att 
tjänsten de erbjuder skapar den upplevelsen som kunden vill ha. Denna modell passar inte 
fullt ut in på mäklarbranschen eftersom det är ganska ovanligt att kunder byter mäklarfirma 
mitt under en försäljning. Dock kan en kund hos en mäklarbyrå fortsätta hela köpprocessen 
men vara missnöjd med de olika delarna i den och sedan sprida det vidare till andra 
potentiella kunder. Alltså kan detta missnöje som uppstår vara negativt för företaget även om 
det inte resulterar i att de förlorar just den kunden just då. 
 
Från kundens väg genom köpprocessen ska vi övergå till Gap-modellen. Det är en modell som 
hjälper företag att hitta och hantera de brister som finns inom servicen. I modellen kan man 
även se brister och skillnader på vad kunden förväntar sig och vad kunden upplever samt 
spåra vad som gick fel.     
 

3.7 GAP-modellen  
 
Gap-modellen är ett hjälpmedel för företagsledningar och chefer för att hantera de brister som 
finns inom servicen samt för att förbättra kvalitén. Brister och skillnader mellan vad kunden 
förväntar sig och vad kunden får kan leda till att kunden upplever den erhållna servicen som 
dålig vilket i sin tur leder till lägre kundnöjdhet bland konsumenterna. Men genom modellen 
kan man spåra vad det är som har gått fel.67 Hur servicekvalitén upplevs av konsumenterna 
avgörs av storleken på gap 5. Det beror i sin tur på hur stora de andra fyra gapen är, det vill 
säga att det beror på produktionen, marknadsföringen och leveransen av servicen. Gap-
modellen visar fem olika källor som leder till kvalitetsproblem hos företag. Dessa fem källor 
(gap) som kan uppstå är68: 
 

 
• Gap 1 – skillnaden mellan kundens förväntningar av en tjänst och ledningens 

uppfattning om vad kunden förväntar sig. 
• Gap 2 – ledningens uppfattning om kundernas förväntningar stämmer inte överens 

med tjänstespecifikationerna. 
• Gap 3 – den specificerade kvalitén infrias inte vid produktion och leverans av tjänsten. 
• Gap 4 – de tjänster som levereras stämmer inte överens med vad som utlovades genom 

marknadskommunikation.  
• Gap 5 – skillnaden mellan kundens förväntade och upplevda tjänst. 

 

                                                 
66 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 22 
67 Ibid. s. 37-38 
68 Parasuraman A, Zeithaml Valarie, och Berry Leonard, ”A Conceptual Model of Service Quality and its 
Implications for Further Research.” Journal of marketing Volym 49 nr 4 (1985): s. 44-46 
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Figur 2 GAP-modellen 
Svensk källa: Grönroos, Marknadsföring i Tjänsteföretag, 1998, s. 38 
Huvudkälla: Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985.  

3.7.1 Analys av Gap-modellen 
 
Gap 1 berör skillnaden mellan kundens förväntningar och ledningens uppfattningar om en 
tjänst. Företaget och ledningen uppfattar inte alltid vad konsumenterna förväntar sig. Det 
leder till att kundernas upplevelse av tjänsten kommer att påverkas.69 Detta gap beror bland 
annat på att marknadsundersökningarna är otillräckliga eller att felaktig information har 
samlats in. Det kan även bero på att den insamlade informationen har tolkats eller analyserats 
fel samt att det finns för många led inom organisationen vilka förändrar informationen innan 
den når slutmålet.70 
 
Det finns flera olika åtgärder till detta problem. Om det är ledningen som orsakat problemet 
krävs det en annan ledning eller förbättrade kunskaper hos ledning för att få bukt med 
problemet. Det är främst förbättrade kunskaper om vad som kännetecknar konkurrens om 
tjänster som oftast är den lämpligaste och minst drastiska åtgärden.71 Det kan även krävas 
bättre teknologi för att lösa de problem som uppstår vid insamling samt analys av material. 

                                                 
69 Parasuraman, Zeithaml och Berry, ”A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further 
Research” s. 44-45 
70 Grönroos Christian, Service management, (Göteborg: ISL Förlag, 1990) s. 63-65 
71 Ibid. s. 65 
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Det krävs även bättre kommunikation mellan de anställda och ledningen. Det är oftast de 
anställda som vet mest om kunderna och den informationen bör ses som värdefull.72 
 
Gap 2 innebär att företagets tjänstespecifikationer inte stämmer överens med ledningens 
uppfattningar. Gapet som uppstår kan uppstå på grund av att organisationen inte har någon 
klar målsättning samt att planeringen är dåligt styrd eller otillräcklig.73 Gapet kan också 
uppstå på grund av att organisationen och dess ledning inte har förståelse för vikten av bra 
kvalité på servicen74. 
 
En vanlig orsak till att dessa problem uppstår kan vara att ledningen inte engagerar sig eller 
finner det relevant med tjänstekvalitet. Vissa organisationer och dess ledningar anser inte att 
tjänstekvalitet är en fråga med hög prioritet, är detta problemet så måste det åtgärdas eftersom 
kvaliteten på tjänsterna idag är av stor betydelse för företag. Problemet kan som sagt även 
ligga i själva planeringsprocessen och det kräver att även den personal som leverera tjänsten 
måste vara engagerade. Det är viktigt med rätt formulering av målen och alla berörda parter 
bör närvara när målen sätts upp. Dock bör de inte vara allt för specificerade för det minskar 
personalens flexibilitet samt deras initiativförmåga och viljan att ta risker kan försämras.75  
 
Gap 3 uppstår om kvaliteten under produktionen och leveransen av tjänsten, inte upplevs som 
specificerad. Detta kan bero på att den specificerade kvaliteten inte är nåbar genom att den är 
för komplicerad. Det kan även bero på att de anställda inte accepterar den specificerade 
kvaliteten eftersom att det kan kräva att de ändrar sitt beteende. Anledningen till att detta 
problem uppstår kan även vara att specifikationerna inte stämmer överens med den nuvarande 
företagskulturen eller att företaget har bristande eller obefintlig marknadsföring.76 
 
Orsakerna till att detta gap uppstår är ofta många och komplicerade. Några förslag på tänkbara 
orsaker bakom problemet kan vara att styrningsmetoderna och belöningssystem inte 
uppmuntrar till bättre service. Detta kan motverkas genom att företagsledare och arbetsledare 
ändrar kontroll- och belöningssystemen och behandlar medarbetarna annorlunda. På grund av 
att dessa system kanske motverkar god service kan personalen känna sig kluvna inför valet av 
om de ska tillfredsställa företaget eller kunden. Det är väldigt viktigt att företagen försöker att 
motarbeta detta genom att inte ha system som motverkar varandra och för att det ska lyckas 
kan det även krävas att personalen utbildas så de blir mer medvetna. Det är även viktigt att 
personalen har rätt attityd och att företaget är noga vid rekryteringen av personal. Det krävs 
att personalen har rätt arbetsbörda då för mycket administrativt arbete kan göra så att 
kvalitetsspecifikationerna inte kan uppfyllas.77 
 
Gap 4 uppkommer då de tjänster som levereras inte stämmer överens med marknadsföringen 
och andra marknadskommunikationer. Annonser i media och andra 
marknadskommunikationer från ett företag kan påverka kundens förväntningar. Detta gap kan 
uppkomma om företaget lovar för mycket i marknadsföringen, det vill säga att de skruvar upp 
kunders förväntningar och sedan inte kan leva upp till dem.78 Detta kan bero på att när 
                                                 
72 Zeithaml och Bitner, ”Service Marketing – Integrating customer focus across the firm” s. 532-533 
73 Grönroos, ”Service management” s. 65 
74 Parasuraman, Zeithaml och Berry, ”A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further 
Research” s. 45 
75 Grönroos, ”Service management” s. 66 
76 Ibid. s. 66 
77 Ibid. s. 67-68 
78 Parasuraman, Zeithaml och Berry, ”A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further 
Research” s. 45 
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planeringen av dessa marknadsföringsåtgärder genomfördes togs inte tillräckligt stor hänsyn 
till tjänsteproduktionen. Det betyder alltså att marknadsföringen inte var anpassad efter den 
specifika tjänsten.79 
  
Om gapet beror på att planeringen och genomförandet av marknadskommunikationen inte 
stämmer överens med tjänsteproduktionen och tjänsteleveransen kan det lösas genom att alla 
större kampanjer planeras gemensamt, det vill säga att både marknadsavdelningen och de som 
utför tjänsten är närvarande och aktiva under processen. Om man löser problemet på detta sätt 
blir löftena mer verklighetsförankrade och de som arbetar med servicen känner ett större 
engagemang. Om gapet istället beror på att marknadsföringen lovar för mycket måste 
företaget planera sin marknadskommunikation bättre, det tillsammans med en mer grundlig 
kontroll från ledningen brukar hjälpa mot problemet.80 
 
Gap 5 är det sista gapet och det uppkommer då kundens upplevda tjänst inte stämmer överens 
med den förväntade tjänsten. Följderna av detta gap blir att kvaliteten på tjänsten upplevs som 
dålig och det blir ett problem för kunden. Om kunden upplever kvaliteten på servicen som 
dålig uppstår ett missnöje som kunden ofta delar med sig av, det vill säga att negativ ”word-
of-mouth” uppstår. Gapet kan också leda till att företagets image påverkas negativt och 
kunder kan förloras till konkurrenter. Detta gap kan också vara ett positivt gap då tjänsten kan 
upplevas som bättre än förväntat.81  Detta gap kan både bero på faktorer vilka företaget kan 
påverka samtidigt som det kan bero på personliga faktorer som ligger utanför företagets 
kontroll.82 De faktorer som företaget inte kan påverka kan vara kundens humör för dagen eller 
medfödda personliga behov. På grund av att dessa faktorer påverkar kundens förväntningar 
kan det kanske vara svårt att alltid uppnå en tillfredställande service till alla kunder. Det finns 
helt enkelt kunder som aldrig blir nöjda och det behöver inte bero på företaget och dess 
service, det kan bero på individuella händelser i kundens liv vilka inte går att påverka.  
 
Denna modell kan användas som analysverktyg på företag för att få en bild av vilka brister 
som kan tänkas finnas inom det egna företaget och hur alla i företaget tillsammans kan hjälpas 
åt för att förbättra tjänstekvaliteten. Modellen förekommer i flera studier inom ämnet 
kundtillfredsställelse och vi anser att den kan hjälpa oss att belysa de brister som finns och hur 
dessa kan motverkas. En svårighet med att implementera vissa delar av modellen i vår studie 
är att den valda mäklarbyrån inte är del av någon kedja och att det därför inte är så stort 
avstånd mellan de anställda och ledningen. Dock anser vi att vissa av dessa gap kan vara till 
stor hjälp för vår studie. Modellen beskriver hur de förväntningar kunderna har påverkar hela 
serviceupplevelsen vilket vi anser vara relevant för samtliga tjänsteföretag och därför är det av 
stor vikt att företag är medvetna om kundernas förväntningar.  
 
Ibland kan det vara så att de förväntningar kunden hade innan processen började inte stämmer 
överens med de förväntningar kunden upplevde. Detta kan då leda till ett missnöjd eller till 
och med ett problem för kunden. Vi ska nu berätta om hur kunder reagerar på dålig service 
samt hur företag hanterar kunder som är missnöjda och de problem som uppstår.    
 

                                                 
79 Grönroos, ”Service management” s. 68-69 
80 Ibid. s. 69 
81 Ibid. s. 69 
82 Zeithaml och Bitner, ”Service Marketing – Integrating customer focus across the firm” s. 532 
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3.8 Hur hanterar företag missnöjda kunder? 

3.8.1 Kunders reaktion på dålig service 
 
Det händer att alla kunder inte är helt tillfredsställda med den kvalitet servicen har hos 
företaget och reaktionen hos kunderna är olika när de upplevt dålig service. Enligt Lovelock 
finns det några beteenden som är mer vanliga bland missnöjda kunder och dessa är:83 
 

- Att kunder väljer att inte gör någonting åt missnöjet. 
- Att kunder väljer att lämna klagomål gällande servicen hos företaget 
- Att kunder väljer att handla via en tredje part, till exempel genom att vända sig till 

konsumentverket eller till en jurist 
- Kunder råder andra kunder att inte anlita företaget och kunder börjar leta efter andra 

leverantörer inom samma bransch 
 

Lovelock anser att de kunder som inte visar sitt missnöje för företaget, inte heller kommer att 
använda företagets tjänster i framtiden. Dessa kunder kommer troligtvis inte att 
rekommendera företaget åt sina vänner och bekanta med tanke på deras missnöjdhet. De 
kunder som beslutar sig för att klaga, själva eller via tredje part, kommer förhoppningsvis att 
få problemet löst, däremot de kunder som inte gör någonting åt sitt missnöje kommer fortsatt 
att ha ett olöst problem.84 
 
Det finns olika element som karakteriserar vilka kunder det är som klagar. Enligt Lovelock är 
det personer med en högre inkomst som klagar mer än de personer med en lägre inkomst, det 
beror på att de som har högre inkomst har lättare att vidarebefordra sina klagomål. Det har 
även visat sig att de yngre personerna klagar mer än de äldre personerna samt att en kund som 
har kunskap om tjänsten eller produkten har lättare att framföra sina missnöjen. En annan 
påverkande faktor är hur mycket tjänsten eller produkten har betytt för kunden samt om 
tjänsten eller produkten har orsakat en ekonomisk förlust.85 
 
För att företaget ska kunna utveckla sin service till sina kunder gäller det att de får in de 
klagomål och beröm som avser företaget. De kunder som är missnöjda och framför det till 
företaget är till stor hjälp, de gör att företaget blir medveten om missnöjet och kan bearbeta 
problemet. Att däremot hitta de kunder som är missnöjda med företaget men som inte framför 
missnöjet är svårt.  Eftersom de inte får reda på vad kunderna är missnöjda med så kan de inte 
göra något åt det och i värsta fall kan de förlora kunden.86 
 
Alla konsumenter har någon gång varit missnöjd med en tjänst eller en vara och alla har 
troligtvis någon gång varit tillbaka och klagat på denna tjänst eller vara. Antingen har kunden 
fått respons på klagomålet eller så har de inte fått det. Om företaget tar till sig av klagomålet 
och gör något åt det, leder det till att kunderna blir nöjdare och i största sannolikhet till att de, 
om tillfället uppstår, kommer tillbaka till företaget i framtiden. Det är företagets ansvar att 
vidta åtgärder för att göra kunden nöjd och tillfredsställd. Gör företaget det visar det på att 
förtaget vill ha ett bra rykte och att de är rädda om sina kunder. Sen finns det naturligtvis vissa 
företag som inte bryr sig om de missnöjda kunderna och det leder till att företaget troligtvis 
kommer att förlora kunden i framtiden. 
                                                 
83 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 195 
84 Ibid. s. 196-197  
85 Ibid. s. 197 
86 Granström, ”Förstå din kund!” s. 149 
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3.8.2 Problemlösning vid missnöjda kunder 
 
En viktig egenskap för företaget är att ta hand om sina missnöjda kunder så att de själva kan 
fortsätta utvecklas. För det första måste företaget ta sig tid och lyssna uppmärksamt på kunden 
och höra vad de är missnöjda med. Det gäller för företaget att visa upp en bra sida, visa att de 
kan hantera missnöjda kunder och försöka komma fram med en bra lösning för båda 
parterna.87 Ibland räcker det inte med att bara lyssna på kundernas missnöjen och klagomål, 
utan det krävs andra åtgärder. Kundvård är ett bra exempel, där gäller det att jobba i ett 
förebyggande syfte genom att försöka förutse de missnöjen som kan uppkomma. Detta kan 
göras genom att företaget regelbundet gör kontroller om hur nöjda kunderna är med dem. För 
att företaget ska få in synpunkter måste det vara lätt för kunderna att lämna dessa och 
företaget måste visa att de uppskattar synpunkterna och tar åt sig av dem.88  
 
Även Lovelock anser att en viktig aspekt när kunder ska framföra sina klagomål är att det ska 
vara enkelt. Det får inte vara krångligt och besvärligt för då är det ingen som har kraft att 
framföra sina klagomål och synpunkter. En ännu viktigare aspekt för företaget är att försöka 
lösa problemet och göra kunden nöjd. För att det ska vara lönsamt för företaget ska de 
insamlade klagomålen bearbetas och medföra en förbättring. Görs inte det, kan det uppstå 
konsekvenser vilket kan leda till att kunderna blir ännu mer missnöjd.89 En orsak kan vara att 
kunder kan acceptera att det uppstår problem men de vill inte bli behandlad på ett 
nonchalerande sätt av personalen, det upplever kunder som dålig service.90 För att ett företag 
på effektivast sätt ska kunna lösa ett problem eller klagomål som uppstår har Lovelock dragit 
upp några riktlinjer för företagen och hur de ska gå tillväga, dessa är: 91 

 
- Företaget ska uppträda snabbt 
- De ska erkänna misstagen utan att försvara sig 
- Visa att de är insatta i problemet ur kundens perspektiv 
- De ska inte resonera emot kunden 
- Känna till kundens känslor  
- Ge kunden rätt att ifrågasätta  
- Redogöra alla steg som är ofrånkomliga för att kunna lösa problemet  
- Se till att kunden får information under processen 
- Reflektera över kompensation  
- Försöka återvinna kundens sympati 

 
Om företaget drar ut på försöket att lösa problemen kommer det att kosta dem mer än om de 
agerar snabbt och professionellt i processen att lösa problemet, det blir mer lönsamt för 
företaget och kunderna blir på nytt nöjda med servicen.92  
 
Det sägs att ”kunden alltid har rätt”, men alla gånger är det inte så. Ibland kan personalen ha 
att göra med kunder som är lite besvärliga och det kan vara svårt att föra en konversation med 
kunden. Personalen bör då tala om för kunden att de vill fundera på saken ytterligare och att 

                                                 
87 Pauser Anders, Bilmek med kundfokus, Kvalitetsmagasinet nr 6, 2003 s. 22-23 
88 Nyström och Wallén, ”Ansiktet utåt - om service i frontlinjen och korta kundkontakter” s. 58-59 
89 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 201 
90 Granström, ”Förstå din kund!” s. 15 
91 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 203-204 
92 Ibid. s. 204 
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de återkommer senare. Personalen får aldrig släppa kontakten med kunden om inte problemet 
är löst.93 När företaget tar kontakt med kunden igen är det viktigt att komma ihåg namnet på 
kunden och få kunden medveten om vem det är som ringer. Därefter bör personalen 
presentera ärendet på ett kort och koncist sätt och som avslutning fråga de om det finns något 
mer som företaget kan göra för kunden. Är kunden fortfarande missnöjd gäller det för 
företaget att fortsätta jobba med problemet tills de kommer fram med en lösning som kunden 
är nöjd med. Om kunden däremot är nöjd med lösningen kan också företaget känna sig nöjd.94  
 
Missnöjda kunder kan vara till en fördel för företag. Missnöjda kunder som framför sitt 
klagomål till företagen gör att företagen blir medveten om sina brister och kan utveckla sig. 
Det är viktigt att företag inte ser klagomål som något negativt utan som något positivt 
eftersom de nu kan jobba med sina brister och utvecklas för att bli ett ännu bättre företag. Har 
företaget en bra inställning till kunden och dess klagomål genererar det i en bättre relation 
mellan kunden och företaget. Missnöjda kunder som får någon slags kompensation eller ett 
erkännande av företaget blir för det mesta en mer positiv kund i framtiden och stannar som 
kund hos företaget även i fortsättningen.95  
 
Om kunderna har problem med servicen och inte med tjänsten så säger de oftast inget till 
företaget utan berättar det för vänner och bekanta. Eccles och Durands modell beskriver hur 
kunder reagerar när de är nöjda och missnöjda med en tjänst samt vilka åtgärder företaget 
vidtar.96 Om det inte uppstår något missnöje med tjänsten eller servicen så säger kunden 
ingenting vilket företag tolkar som att de är nöjda. Om det är så att det inte uppkommer något 
missnöje med tjänsten men att kunden ändå inte är nöjd med helheten av upplevelsen, berättar 
kunden det för företaget som vidtar åtgärder i form av undervisning av tjänsten till kunder och 
personal. Om det däremot uppstå ett missnöje men kunden inte säger någonting, leder till ett 
problem för företaget och det uppskattas inte av dem. De vill att kunden ska framföra 
missnöjet så att de kan ta åt sig och förbättra sig. Uppstår det ett missnöje och kunden framför 
det till företaget vidtar företaget serviceåtgärder.97   
 
Vi anser att en av företagets viktigaste uppgifter är att rätta till de problem som kan uppstå 
mellan kund och företag, att hitta en lösning som kunden är nöjd med. Att som företag ha den 
egenskapen att kunna lösa problem mellan parterna är väldigt viktigt. Det finns företag som 
inte jobbar lika mycket med problemlösningar som andra och dessa borde ta efter från företag 
som har en framarbetad och fungerade problemlösningsplan som de jobbar efter. 
 

3.9 Sammanfattning teorier 
 
Med hjälp av en modell sammanfattar vi de teorier vi tagit upp i kapitlet, detta gör vi för att 
påminna läsaren om de teorier vi gått igenom. De olika teorierna har ett nära samband med 
varandra och därför anser vi att det är svårt att säga att den ena teorin leder fram till en annan. 
Dock ger vår sammanfattning och modell en fingervisning om hur vi valt att se på sambanden 
mellan de olika teorier vi valt ut för vår studie.  
 

                                                 
93 Nyström och Wallén, ”Ansiktet utåt - om service i frontlinjen och korta kundkontakter” s. 71-72 
94 Ibid. s. 65-66 
95 Granström, ”Förstå din kund!” s. 149 
96 Eccles Gavin och Durand Philip, ”Complaining customer, service recovery and continuous improvement” 
Managing Service Quality Volym 8 nr 1 (1998) s. 68-71 
97 Ibid. s. 68-71 
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För att kunna skapa ett bra kundvärde har en modell tagits fram. Denna modell presenterar 
åtta olika element av service, dessa element kan användas till att förse kärntjänsten med 
värde. Även kundtillfredsställelse är en viktig aspekt för att skapa bra kundvärde. Att 
tillfredsställa en kund är inte lätt eftersom alla kunder har olika önskemål och behov och har 
olika krav för att bli tillfredsställ med tjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att 
kundtillfredsställelse inte är konstant över tiden hos kunden.   
 
Kundvård innebär att företaget tar hand om sina kunder, värnar om dem, tänker på deras bästa 
och placerar dem i centrum. Det är viktigt för företaget att se till att behålla de redan 
befintliga kunderna eftersom det kostar fem gånger så mycket att skaffa nya kunder. Bra 
kundvård uppnås genom kundengagemang.    
 
Kundens livscykel är den process som kunder går igenom när de köper ett företags tjänster. 
Kundens livscykel är indelad i tre steg, initialskedet, köpprocessen och 
konsumtionsprocessen. Initialskedet handlar om att få kunderna på marknaden medvetna om 
företaget och de tjänster de har att erbjuda. Köpprocessen innebär att företaget ger löften, 
genom sina marknadsföringsinsatser, vilka godkänns som tillräckligt underlag för ett positivt 
köpbeslut av kunden. Det sista steget, konsumtionsprocessen, handlar om att kunden 
konsumerar den tjänst han eller hon köpt. I detta skede eftersträvar företaget att kunna erbjuda 
kunden upplevelser som uppfyller de givna löftena. Denna modell passar dock inte in på 
fastighetsmäklarbranschen full ut, detta på grund av att det inte är så vanligt att en kund byter 
fastighetsmäklarbyrå mitt under en pågående affär.   
 
För att uppnå bra tjänstekvalité krävs att företaget strävar efter att uppnå vissa kriterier, några 
av dessa är tillgänglighet, pålitlighet, trovärdighet och professionalism. Även Gap-modellen 
är till för att uppnå bra tjänstekvalité. Modellen kan användas som ett analysverktyg på 
företag för att få en bild av vilka brister som det kan tänkas finnas inom det egna företaget 
samt hur alla i företaget tillsammans kan hjälpas åt för att förbättra tjänstekvaliteten. En annan 
modell har skapats för tjänstekvalitet, där är det kunden som bedömer tjänstekvaliteten. Den 
kvalitet som kunden upplever kan delas in i två dimensioner, nämligen teknisk kvalitet och 
funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten beror på vad kunden får ut av interaktionen med 
ett företag och är därför resultatbaserad medan den funktionella kvaliteten beror på hur 
kunden upplever kvaliteten, det vill säga hur tjänsten förmedlas.  
 
Ibland händer det att kunden inte är nöjd med den service företaget erbjuder, vilket leder till 
att kunden blir missnöjd. Missnöjda kunder är något som finns i alla branscher men det är 
dock inte alla kunder som framför sitt missnöje till företaget. Det finns ett antal beteenden 
som är vanliga bland missnöjda kunder, några av dem är att kunden inte väljer att göra 
någonting eller att kunden framför sitt missnöje. Ur företagets synvinkel är det viktigt att ta 
hand om de missnöjda kunderna genom att komma fram med lösningar så att kunden blir nöjd 
och belåten. Det leder till att kunder återkommer i framtiden och företaget skapar sig ett gott 
rykte.           
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Figur 3 Egenframställd figur över vår teoretiska referensram 
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4. Praktisk metod 
 

 detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt när det gäller enkäterna, vi redovisar 
hur vi valt ut respondenterna och hur enkäten utformades. Det ges även en bild av hur väl 
informationen är tillgänglig, hur den bearbetas och till sist granskas dessa källor kritiskt. 

 

4.1 Urval 
 
Fastighetsmäklarbranschen har haft en kraftig utveckling de senaste åren dock framförallt i 
storstäderna. Som fastighetsmäklare är det viktigt att vara serviceinriktad och behandla 
kunden på ett bra sätt. Inom fastighetsmäklarbranschen sker många möten mellan mäklare och 
kunder vilket medför att kundrelationen hela tiden sätts på prov. Fastighetsmäklarens kontakt 
med kunden är därför väldigt betydelsefull för att hela affären ska fortlöpa på ett bra sätt så att 
båda parterna blir nöjda. Detta intresserade oss båda och därför valde vi att inrikta oss på 
fatighetsmäklarbranschen.  
 
Vi började vårt uppsatsarbete och urval med att maila några fastighetsbyråer i Umeå och 
tillfrågade dem om de hade något uppdrag de ville ha utfört. Av dem vi fick svar från visade 
Boporten störst intresse och de hade det för oss mest intressanta uppdraget, det vill säga 
undersöka hur nöjda deras kunder är med dem och deras service, och därför tog vi oss an 
deras uppdrag.  Den första kontakten vi hade med Boporten var med ägaren men hon hade 
väldigt mycket arbete just då vilket ledde till att vi fick träffa en av hennes medarbetare som 
gav oss mer information om vad det var de ville att vi skulle undersöka och om lite praktiska 
saker som tillgång till kundregister. De berättade vilket syfte de hade med studien och med de 
riktlinjerna formulerade vi fritt vår problemformulering och vårt syfte. Trots att vår studie är 
gjord på ett uppdrag har vi arbetat självständigt med liten påverkan från Boporten.  
 
När vi sedan skulle genomförde den empiriska studien krävdes det att vi valde ut några av 
Boportens kunder till våra respondenter. När vi gjorde det urvalet valde vi att skicka vår enkät 
till Boportens 100 senaste kunder som sålt en villa eller en bostadsrätt. Anledningen till att vi 
valde just de 100 senaste kunderna är att vi ansåg att de skulle ha störst motivation att svara 
på enkäten och för att vi tror att tidsaspekten är viktig. Med tidsaspekten menar vi att de 
kunder som sålde sin bostad nyligen bättre kommer ihåg mötet med Boporten och på så sätt 
ger mer sanningsenliga och rättvisande svar. För att kunna genomföra undersökningen bad vi 
Boporten om hjälp för att komma åt de senaste kunderna. Genom deras kundregister fick vi 
fram namn och adress till deras kunder.  
 
Det finns två vanliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval innebär ett urval som blivit utvald på slumpmässiga grunder vilket innebär 
att varje enhet i populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. Icke-
sannolikhetsurval innebär att urvalet inte har valts ut med hjälp av en slupmässig urvalsmetod 
och att vissa enheter i en population har större chans att blir valda än andra. 98  Vi anser att vår 
studie bäst stämmer överens på ett icke-sannolikhetsurval eftersom det inte var slumpen som 
avgjorde. 
 

                                                 
98 Bryman och Bell, “Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 111-114 

I 



 27

Studier som görs på uppdrag av företag sker ofta genom icke-sannolikhetsurval främst på 
grund av kostnadsskäl. Ett icke-sannolikhetsurval är oftast tillräckligt för de 
generaliserbarhetsbehov som uppdragsgivaren har och kostnaderna för ett sannolikhetsurval 
anses överstiga det värde som urvalet skulle ge.99 
 

4.2 Enkäten 
 

4.2.1 Utformning av enkäten 
 
Enkäten vi sammanställt bifogas som bilaga och den består av 22 frågor där majoriteten av 
frågorna har fasta svarsalternativ medan ett fåtal frågor har öppna svar.  
 
När det gäller enkäter är det vanligt att både inleda och avsluta med några neutrala frågor. 
Syftet med detta är att dels skapa en lättsam övergång mellan inledning av enkäten, 
mellansektionerna och avslutningen samt att inte avskräcka respondenterna i början av 
enkäten.100 Introduktionsdelen på enkäten är kortfattad och består av några frågor kring 
respondenternas försäljning och om respondenterna har tidigare erfarenheter av Boporten. 
Mellandelen på enkäten handlar om hur respondenterna upplevde servicen som Boporten 
erbjöd i samband med försäljningen av deras villa eller bostadsrätt. I slutet av enkäten finns 
det plats för respondenterna att lämna kommentarer eller andra synpunkter.  
  
Vi skapade en enkel och lättförstålig enkät genom att använda ett tydligt språk och en enkel 
formulering av frågorna. För att göra enkäten mer tillförlitlig ställde vi inga ledande frågor. 
Innan enkäten skickades ut ville vi försäkra oss om att den var lätt att förstå och att det inte 
fanns några oklarheter kring frågorna. Vi ville även veta hur lång tid det skulle ta att svara på 
frågorna. Vi testade enkäten på några av våra kompisar samt på några av våra 
familjemedlemmar. Under tiden testrespondenterna fyllde i enkäten var vi närvarande, detta 
på grund av att eventuella frågor skulle kunna uppstå och vi ville i sådana fall kunna besvara 
dem direkt.  
 
När testrespondenterna fyllt i enkäten klart fick vi några frågor och kommentarer av dem 
angående enkäten. Det handlade främst om två frågor, på frågan där vi ville att 
respondenterna skulle gradera instämmelsen och viktigheten, tyckte testrespondenterna att 
svarsalternativen var för få, de undrade varför vi just använde en femgradig skala till 
svarsalternativ och inte en skala med fler svarsalternativ. Vi blev tveksamma över hur skalan 
vid svarsalternativen skulle se ut och det fick oss att undersöka saken ännu mera. När vi läst 
på mer om de olika skalalternativ som finns bestämde vi oss för att ändra skalan till en 
sjugradig skala detta på grund av att vi skulle få ett bättre resultat och ett mer nyanserat 
resultat. Även Wärneryd anser att man får ett bättre resultat om en sjugradig skala används 
istället för en femgradig skala101. Majoriteten av testrespondenterna ansåg att den fråga där vi 
undersökte respondenternas förväntningar på Boporten var lite svår att förstå. De tyckte att 

                                                 
99 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning” s. 97 
100 Patel Runa, och Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, upplaga 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 73 
101 Wärneryd Bo m fl, Att fråga? – om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter, upplaga 5, 
(Örebro: Gotab, 1993) s. 107 
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frågan var formulerad på ett konstigt sätt vilket skulle göra den svår för oss att tolka. På grund 
av det valde vi att formulera om frågan så att den blev mer lättförstålig. 
  
För att studien skulle passa in på Boportens önskemål så bad vi även dem att se över enkäten 
och kommentera om de saknade någonting eller om de ansåg att vissa frågor inte var 
relevanta. Boporten hade synpunkter på vissa av studiens formuleringar och de hade lite tips 
på hur frågorna kunde anpassas bättre efter deras arbetssätt så att kunderna skulle uppfatta 
frågorna korrekt. Exempelvis så tyckte de att vi skulle ändra ordet fastighet till bostad, för att 
få en mer korrekt betydelse av ordet. 
 
För att enkäten som mätverktyg skulle fungera på bästa sätt samt mäta det den är avsedd att 
mäta, tog vi hjälp av en forskare som undersökte vår utformning av frågorna och dess 
svarsalternativ. Efter forskarens granskning fick vi synpunkter som vi tog åt oss av och 
ändrade enkäten så den skulle bli ännu tydligare samt att resultaten skulle bli användbara.  
 
Vi skickade med ett inledande brev till respondenterna som vi skrev tillsammans med 
Boporten. I brevet förklarade vi vårt syfte med undersökningen och det gjorde vi för att ge 
respondenterna lite information om varför vi ville att de skulle medverka i studien.  
 

4.2.2 Enkätundersökningen 
 
I mitten av mars postade vi ut 100 enkäter till de respondenter vi valt ut till vår studie. Vi hade 
ett sista datum för svar, vilket låg ganska nära i tiden, angivet i följebrevet så att respondenten 
inte skulle lägga ifrån sig undersökningen och den på så sätt skulle falla i glömska. Efter 
svarstidens slut skickade vi ut ett påminnelsebrev till de respondenter som ännu inte svarat 
och bad dem svara så snart som möjligt och angav ett nytt sista svarsdatum. Vid det datumet 
hade vi fått in enkäter ifrån 46 respondenter. Det har kommit in ett fåtal svar efter detta, men 
dem har vi valt att utesluta ur studien på grund av tidspressen. Vi valde att nöja oss med de 
svar vi fått och ansåg att de var tillräckliga för att kunna genomföra denna undersökning.  
 

4.2.3 Bearbetning av data 
 
Datamaterialet som vi fick in genom vår enkätundersökning har vi bearbetat med hjälp av 
analysverktyget SPSS, detta för att lättare kunna se samband mellan olika variabler och 
sammanställa resultatet från enkätundersökningen. Vi använde oss av SPSS för att kunna få 
fram olika typer av tabeller, diagram och procenttal. 
 
En kodning av svaren i enkäten krävdes för att kunna sammanställa svaren i SPSS. Detta 
gjorde vi genom att numrera svarsalternativen från ett och uppåt, beroende på hur många 
svarsalternativ frågan hade. I enkäten hade vi några frågor med öppna svar och dessa 
sammanställde vi manuellt i ett Word-dokument. I några få fall blev det svårt att tyda 
handstilen men det har vi löst genom att tillsammans försökt utläsa ett svar. 
  

4.3 Bortfallsanalys 
 
Med bortfall menas de respondenter som ingår i den rampopulation som forskarna har haft för 
avsikt att undersöka men som av någon anledning inte gav något svar. Det finns två olika 
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sorters bortfall och de är individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall innebär att 
respondenten inte svarade på enkäten medan partiellt bortfall innebär att det enbart var vissa 
frågor som inte besvarades.102 
 
Vår studie har både individbortfall och ett partiellt bortfall. Individbortfallet kan tyckas vara 
högt då det är på 54 % (54 respondenter), tyvärr är det ett ganska normalt bortfall för en sådan 
här typ av studie. Detta individbortfall kan bero på att respondenterna inte har känt sig 
motiverade på att svara på enkäten. För att motverka detta hade vi kunnat erbjuda dem någon 
slags belöning men vi anser att kostnaden för det är större än nyttan. En annan bidragande 
orsak till att detta bortfall blev så pass stort är att adresserna till vissa av respondenterna har 
varit svåra att lokalisera. Majoriteten av våra respondenter avslutade sin relation med 
Boporten för bara någon månad sedan. Vissa av dem bodde kvar på adressen där de hade sålt 
en bostad, andra hade flyttat. I vissa fall hade Boporten den nya adressen men i andra fall kom 
enkäten tillbaks till Boporten på grund av att adressaten hade flyttat utan eftersändning. Totalt 
var det fem enkäter som kom tillbaka till Boporten. Dessa enkäter räknas som ett naturligt 
bortfall eftersom vi inte kunde få fram den nya adressen.  
 
Vi har även partiellt bortfall i vår studie men det partiella bortfallet var enbart på våra öppna 
frågor. På fråga 9 har vi 16 respondenter som inte svarat vilket är vårt största och mest 
betydelsefulla partiella bortfall. I denna fråga ber vi respondenterna att beskriva vilka 
förväntningar de hade på Boporten innan processen startade. Det kan tänkas att många tyckte 
att frågan var krånglig och tidskrävande att svara på. Det kan även mycket väl vara så att de 
inte hade reflekterat över vilka förväntningar de hade. Frågorna 10, 18 och 19 var frågor med 
fasta svarsalternativ men följdes med en öppen ”fråga” där vi bad respondenten motivera 
varför de svarade som de svarade. Ett antal respondenter valde att inte svara på dessa frågor, 
vilket vi främst tror beror på att respondenterna ansåg att det tog för mycket tid. Vi har inget 
partiellt bortfall på de frågor med fasta svarsalternativ, vilka vi anser vara de mest relevanta 
frågorna för att kunna besvara vår problemformulering. 

 

4.4 Empirisk och analytisk sammanställning 
  
Vi har sammanställt empirin utifrån de frågor som enkäten bestod av. Vi har valt att 
presentera empirin genom att dela in dem i några huvudrubriker vi ansåg vara passande. I 
empirin presenterar vi resultatet av enkäten i form av diagram och text, detta för att göra det 
lätt för läsaren. De öppna frågorna redovisar vi genom en sammanställning av de svar som vi 
anser vara relevanta för studien.  
 
Analysen utformas efter ett deduktivt sätt vilket innebär att vi går från teori till empiri. I 
analysen kan tydliga samband ses mellan teorierna och empirin. Utifrån dessa samband har vi 
gjort egna reflektioner och genom dem dragit slutsatser angående vad som påverkar kunden 
positivt och negativt i mötet med ett tjänsteföretag. Analysen följer samma upplägg som 
empirin för att underlätta för läsaren.  
 
  

                                                 
102 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport, upplaga 4, (Lund: Studentlitteratur, 2005) s. 321 
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5. Presentation av studiens resultat 
 

 detta kapitel redovisas enkätens resultat. Vi har först en kort presentation av Boporten 
och sedan har vi delat upp empirin i olika delar och dessa delar följer enkätens upplägg. 
Enkäten är uppdelat i underrubrikerna inledande bakgrundsfrågor, beslutsfaktorer vid val 

av mäklare, viktighet och instämmelse, förväntningar, totala upplevelsen, problemlösning, 
framtiden samt kommentarer och synpunkter från respondenterna. Enkäten bifogas i sin 
helhet som bilaga. 
   

5.1 Presentation av Boporten  
 
Boporten är ett fastighetsmäklarföretag i Umeå som förmedlar bostäder. Boportens vision är 
att ”måna om detaljerna och göra våra kunder mer än nöjda”103. Genom en bred kompetens 
inom både ekonomi och juridik skiljer sig Boporten från många andra 
fastighetsmäklarföretag.104 
 
Boporten är ingen kedja utan finns bara i Umeå och har gjort det i ungefär 10 år. Boporten har 
sju anställda varav två stycken är mäklarassistenter och fem stycken är kvalificerade 
fastighetsmäklare, alla fem fastighetsmäklare är kvinnor. Dessutom samarbetar de med en 
jurist som hjälper till med juridisk rådgivning och olika juridiska frågor som kan uppkomma 
vid en bostadsförsäljning, exempelvis fastighetsöverlåtelser, samboavtal, fullmakter med 
mera. Tillsammans har de en lång och bred erfarenhet av att förmedla bostäder.105 
 
Boportens arbetar så att både säljare och köpare ska kunna ställa krav på mäklarna och deras 
kunskaper och engagemang. Dock vill de erbjuda mer än så och bidrar därför med juridisk 
kompetens samt lång erfarenhet inom branschen. Varje uppdrag är unikt och förtjänar ett 
noggrant förarbete av Boporten. Genom deras breda kontaktnät och personalens styrka inom 
specialinriktningar ser de till att täcka varje uppdrags särskilda behov.106  
 

 

 

 

 

                                                 
103 http://www.boporten.se/system/visa.asp?HID=79&FID=77&HSID=943 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 

I 
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5.2 Inledande bakgrundsfrågor  
  
Vår enkätundersökning resulterade i svar från 46 respondenter och av dessa var 57 % kvinnor 
och 43 % män. Respondenterna var uppdelade i fyra ålderskategorier och figur 4 nedan visar 
att den största åldersgruppen var 34-49 år och där fanns 46 % av respondenterna. Den näst 
största åldersgruppen på 24 % var intervallet 18-33 år. De två sista intervallen, det vill säga de 
respondenter som är över 50 år, utgör tillsammans 30 % av respondenterna. 
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 Figur 4 Åldersfördelning av respondenterna 
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Majoriteten av respondenterna sålde, vid det senaste tillfället, en bostad med hjälp av 
Boporten för första gången. Figur 5 nedan visar att det var hela 96 % av respondenter som 
använt Boportens tjänster, i form av försäljning, en gång och det var endast 4 % av 
respondenter som använt Boporten två gånger. Ingen av respondenterna har sålt med hjälp av 
Boporten vid tre eller flera tillfällen. Vid detta tillfälle sålde 24 % av respondenterna en villa 
och de andra 76 % sålde en bostadsrätt.  
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Vid hur många tillfällen har Ni sålt en bostad med hjälp av Boporten?

 
 Figur 5 Antal försäljningstillfällen 
 
I figur 6 nedan visas att närmare 46 % av respondenterna sålde sin bostad för 2-3 månader 
sedan. 33 % av respondenterna sålde sin bostad för 1 månad sedan eller mindre. 17 % av 
respondenterna sålde sin bostad för 4-5 månader sedan och den minsta gruppen på drygt 4 % 
sålde sin bostad för mer än 6 månader sedan.  
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 Figur 6 Antal månader sedan försäljningen avslutades 
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Nedan, i figur 7, visas att drygt 67 % av respondenternas försäljning tog 1 månad eller kortare 
tid. Drygt 30 % av respondenternas försäljning tog 2-3 månader och endast 2 % av 
respondenternas bostadsförsäljning tog 4-5 månader. Ingen försäljning tog 6 månader eller 
mer.  
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 Figur 7 Antal månader försäljningen pågick 
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5.3 Beslutsfaktorer vid val av mäklare 
 
Med hjälp av fråga nummer 7 undersöktes de faktorer som påverkar respondenterna vid val av 
mäklare, resultatet redovisas i figur 8 nedan. Genom att räkna ut ett genomsnitt på vad 
respondenterna svarat på frågan har vi fått fram att det är Boportens tidningsannonser som har 
haft störst påverkan på valet av fastighetsmäklare. Det är relativt jämt dessa fyra faktorer 
emellan men det är tidigare relationer som har minst påverkan. Det kan dock bero på att inte 
alla respondenter kan relatera till detta då inte alla respondenter har haft tidigare erfarenheter 
av Boporten.  
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 Figur 8 Beslutsfaktorer vid val av mäklare  
 
Vi har valt att exkludera alternativet ”Annat” ur ovanstående diagram eftersom det skulle få 
en missvisande bild då de som valt annat har gett olika alternativ. Dock var det sju 
respondenter som tyckte att andra alternativ än de vi angivit spelade en roll när de valde 
Boporten till deras fastighetsmäklare. 
 
Två respondenter anser att det är mycket viktigt i valet av mäklarbyrå att Boporten enbart har 
kvinnliga mäklare, båda respondenterna ser det som en stor fördel. En annan respondent anser 
att Boporten gav ett bra intryck och hade ett gott rykte vilket var viktigt i valet av mäklarbyrå. 
En respondent anser att helhetsintrycket av Boporten var helt okej och det var avgörande i 
valet av mäklarbyrå. En annan respondent anser att det var mycket viktigt att Boporten erbjöd 
det bästa avtalet med den lägsta avgiften och respondenten hade träffat mäklaren vid ett 
tidigare tillfälle då den mäklaren gav bra intryck. En respondent har en personlig kontakt med 
någon av Boportens mäklare och det var därför respondenten valde Boporten. En annan 
respondent anser att det är varken viktigt eller oviktigt att Boporten gör reklam på 
anslagstavlan i trappuppgångar, dock vill respondenten ta upp detta som ett alternativ till att 
Boporten valdes. 
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5.4 Viktighet och instämmelse  
 
I fråga 8 bad vi respondenterna rangordna hur väl ett antal påståenden stämde in på deras 
upplevelser av Boporten och hur viktiga de anser att dessa påståenden är. Vi har sammanställt 
ett medelvärde på alla dessa svar för att se vad respondenterna anser vara viktigast och vad 
respondenterna anser att Boporten har lyckats bäst med, samt tvärtom. Figur 9 nedan visar att 
respondenterna anser att alla påståendena är viktiga då inget av påståendena har fått ett 
medelvärde under 6, på en sjugradig skala.  Det som Boportens kunder värderar som viktigast 
är att mäklarna är pålitliga och skickliga på sitt yrke. Det som respondenterna värderar som 
minst viktigt är information och tillgänglighet. 
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 Figur 9 Viktighet hos en mäklare 
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Hur väl har då Boporten lyckats med att erbjuda kunderna en bra service? Som figur 10 nedan 
visar så instämmer Boportens kunder med påståendena. De faktorer som respondenterna anser 
att Boporten har lyckats bäst med är bemötande och presentation av försäljningsobjektet. Det 
är två av dessa sju kategorier som Boporten lyckas lite sämre med, dessa två kategorier är 
information och tillgänglighet.  

TillgänglighetInformationYrkesskickligh
et

EngagemangPålitlighetPresentationBemötande

6.400

6.300

6.200

6.100

6.000

5.900

5.800

5.700

M
ed

el
vä

rd
e

6.365

5.853

6.255
6.285

5.767

6.377

6.185

Hur väl Boportens kunder instämmer..
På en skala mellan 1-7 där 1 =

Instämmer inte alls och 7 = Instämmer
helt

 
 Figur 10 Instämmelse på Boportens mäklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

Vi är medvetna om att variationerna är väldigt små och att alla påståenden har fått ett högt 
medelvärde. Dock kan man uttyda vissa skillnader och det visas tydligast i figur 11 nedan. 
Det som respondenterna anser vara viktigast är pålitlighet, yrkesskicklighet, presentation, 
engagemang och bemötande. De två faktorerna de anser vara minst viktiga är information och 
tillgänglighet. Det som respondenterna anser att Boporten lyckats bäst med är bemötande, 
presentation, pålitlighet, engagemang samt yrkesskicklighet. De två faktorerna som 
respondenterna anser att Boporten lyckats sämre med är information och tillgänglighet. 
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 Figur 11 Viktighet och instämmelse 

 

5.5 Förväntningar 
 
Vi bad respondenterna beskriva sina förväntningar på Boporten innan processen inleddes och 
sedan bad vi dem ange vilken uppfattning de hade efter att processen avslutades samt att de 
skulle motivera varför deras förväntningar uppfylldes eller inte. 
 
30 respondenter svarade på frågan om vilka förväntningar de hade på Boporten innan 
processen började, det vill säga fråga nummer 9. De flesta respondenter som specificerade 
sina förväntningar var kvinnor, det vill säga 19 av de 30 som svarat på frågan. De flesta 
respondenter förväntade sig att de skulle få hjälp att få sin bostad såld av en engagerad, 
pålitlig, förtroendegivande och kunnig mäklare. Respondenterna förväntade sig även svar på 
sina frågor och funderingar samt en trygghet under processen. Det flesta respondenter 
förväntade sig att få ett snabbt avslut och ett bra pris för sin bostad samt att de skulle få ett 
trevligt bemötande av mäklaren. Ett par respondenter hade höga förväntningar på Boporten då 
tidigare kunder hade beskrivit dem som mycket bra och professionella mäklare. 
Respondenterna förväntade sig även att stödet skulle vara lika stort för både köpare och 
säljare. Många respondenter förväntade sig hjälp med pappersarbetet och allt annat som bör 
tänkas på vid en försäljningsprocess samt att inget krångel skulle uppstå.  
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Samtliga 46 respondenter svarade på frågan om vilken uppfattning respondenterna hade om 
Boporten nu efter att processen har avslutats. Dessa svar redovisas i figur 12 nedan. På den 
frågan var det 57 % som anser att Boporten var som de hade förväntat sig och drygt 37 % som 
anser att Boporten hade överträffat deras förväntningar. Det var drygt 7 % av respondenterna 
som svarade att Boporten inte överträffade deras förväntningar.  
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 Figur 12 Uppfattning om Boporten 
 
 
Motiveringen till varför dessa förväntningar överträffades var varierande. En respondent 
motiverar det genom att berätta att mäklaren var mycket engagerad, denna respondent anser 
att mäklaren på Boporten visade ett mycket större engagemang än de tre andra mäklarna i 
Umeå som hon har varit i kontakt med. Andra respondenter beskriver hur Boporten 
överträffade dessa förväntningar då inget krångel uppstod, priset var det rätta samt att 
bemötandet från mäklaren var mycket bra. Tidsaspekten verkar viktig då respondenter anser 
att försäljningar gick snabbt och Boporten lyckades på grund av det överträffa 
respondenternas förväntningar. Flera respondenter beskriver att mäklaren var trevlig, 
professionell och gjorde ett fantastiskt bra jobb. En kvinnlig respondent beskriver att hennes 
förväntningar hade överträffats och hon anser att Boporten har ett bättre bemötande än andra 
mäklare i Umeå. Hon anser att de är mer engagerade och pålitliga samt att processen gick 
snabbt, utan strul och hon fick ett pris hon var nöjd med.  
 
De närmare 7 % (3 respondenter) som valt alternativ 3, ”Boporten överträffade inte mina 
förväntningar”, har alla motiverat detta i enkäten.  
 
En respondent förväntade sig att Boporten skulle agera proffsigt och genomföra en lyckad 
försäljning. Dock lyckades Boporten inte överträffa denna respondents förväntningar och 
motiveringen till detta är att det blev flera missar i bokningen av tid för kundbesök samt att de 
inte alltid ringde upp efter ett kundbesök och bekräftade att respondenten kunde gå hem till 
sin lägenhet igen. Det var helt enkelt mycket krångel kring visningarna. En annan respondent 
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har anlitat Boporten förut vid en försäljning. Han specificerar inte sina förväntningar men han 
tycker inte att Boporten har överträffat hans förväntningar eftersom det var dålig 
kommunikation dem emellan samt att mäklarna hade ett bristande engagemang. En 
respondent förväntade sig att hon skulle få sin villa såld till ett bra eller hyggligt pris inom en 
rimlig tid. Respondentens förväntningar på Boporten var även att hon skulle bli trevlig eller 
åtminstone korrekt bemött av mäklaren. Boporten överträffade inte dessa förväntningar och 
respondenten anser att hon har blivit illa bemött av mäklaren. Dessutom anser respondenten 
att det tog lång tid innan hon fick sin handpenning och respondenten var tvungen att ringa och 
påminna Boporten att de skulle betala ut den.  
 

5.6 Totala upplevelsen 
 
Vi frågade Boportens kunder vad de anser om den totala upplevelsen av Boporten och 
resultatet redovisas i figur 13 nedan. Hela 52 % av respondenterna gav Boporten 7 på en skala 
mellan 1-7, där 7 betyder att de är mycket nöjda med den totala upplevelsen. 28 % av 
respondenterna gav Boporten 6 i betyg och nästan 9 % gav dem 5 i betyg. 4 % gav Boporten 4 
i betyg och strax under 7 % av respondenterna gav Boporten betyget 2 och 3. Ingen av 
respondenterna gav Boporten det sämsta betyget 1. Detta betyder alltså att hela 80 % av 
respondenterna är nöjda eller mycket nöjda med Boporten, det vill säga satt betyget 6 eller 7.  
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 Figur 13 Totala upplevelsen 
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Figur 14 nedan visar att det totala medelvärdet blir hela 6,11. Dock ligger de kvinnliga 
respondenternas medelvärde lite högre än det totala med 6,31 medan männens medelvärde 
ligger lite lägre med 5,85.  
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 Figur 14 Medelvärde på den totala upplevelsen indelat efter kön 

 

5.7 Problemlösning 
 
De respondenter som gav Boporten betyget 3 eller sämre på den totala upplevelsen (figur 13) 
ombads att svara på frågan om de har framfört detta missnöje till Boporten. Av de tre 
respondenter som ansett sig vara missnöjda med Boporten så var det endast en som hade 
framfört detta missnöjde till Boporten. Den personen framförde detta missnöjde till Boporten 
personligen.  
 
På frågan om det uppstod något problem under processens gång anser sju respondenter att de 
upplevde något slags problem. Fyra av dessa respondenter fick detta problem löst medan de 
resterande tre anser att deras problem aldrig blev löst.  
 
De problem som Boporten lyckades lösa var främst problem kring bristande och tvetydig 
information samt problem rörande handpenning och en köpare som backade ur. En respondent 
upplevde det som ett problem då en köparen backade ur försäljningen/köpet men Boporten 
gjorde vad de kunde för att minska konsekvenserna av detta och respondenten blev mycket 
nöjd med denna lösning. En annan respondent fick inte handpenningen på sin villa när det var 
lovat. Respondenten kontaktade mäklaren för att uppmärksamma denne på att handpenningen 
inte var utbetald ännu. Mäklaren uppgav att respondenten skulle ha handpenningen inom kort 
och några dagar senare fick respondenten in pengarna på sitt konto och blev mycket nöjd med 
mäklarens lösning av problemet. För en tredje respondent hade mäklaren uppgivigt olika 
datum, för överlämningen av bostaden, till köparen och säljaren. Respondenten kontaktade 
mäklaren och fick som svar att överlämning av bostaden ska ske det datum som hade lämnats 
till köparen, enligt praxis. Problemet blev löst men respondenten är inte fullt ut nöjd med 
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denna lösning. Ett problem som uppstod för en annan respondent var att respondenten fick för 
dålig information när det gäller budgivningen. Respondenten fick ingen respons av mäklaren 
gällande sitt problem men problemet blev ändå löst och respondenten anser sig vara nöjd med 
lösningen. 
 
De problem Boporten inte lyckades lösa handlade om visningarna samt planlösningen. En 
respondent upplevde att det var mycket krångel i samband med visningarna av bostaden. Det 
blev missar i tidsbokningen för kundbesök upprepande gånger och mäklaren ringde inte alltid 
tillbaka till kunden och berättade att de var klara med visningen så att respondenten kunde åka 
hem. Responsen som respondenten fick av mäklaren var att de ursäktade sig men 
respondenten anser att problemet inte blev löst. Det uppstod även ett problem för en annan 
respondent under processen som inte fick någon respons från mäklaren och denna respondent 
anser att problemet inte blev löst. Respondenten talar dock inte om vilket problem som 
uppstått. En tredje respondent upptäckte att det var fel på planritningen då villan skulle säljas. 
Responsen han fick av mäklaren var att det skulle åtgärdas men det blev aldrig av.  
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5.8 Framtiden 
 
Vi frågade respondenterna om de kommer att anlita Boporten vid en eventuell försäljning i 
framtiden. I figur 15 nedan kan ni se att 59 % svarade ja, 11 % svarade nej och 30 % svarade 
att de inte vet. Alltså svarade majoriteten av respondenterna att de kommer att anlita Boporten 
i framtiden. Fyra av respondenterna är nöjda med Boportens jobb och kan därför tänka sig att 
anlita dem igen. En respondent kommer i framtiden att anlita Boporten för att de är en bra 
mäklarfirma trots att respondenten fick ett virrigt intryck av dem. En annan respondent 
kommer att anlita dem igen på grund av att deras annonser tilltalar kunderna. En annan 
respondent är otroligt nöjd med en enskild mäklare men kan inte uttala sig om de andra 
eftersom respondenten inte träffat dem. För en annan respondent var en specifik mäklare 
avgörande, därför föll valet på Boporten och jobbar den mäklaren kvar nästa gång 
respondenten ska sälja så får Boporten förtroendet igen. En respondent kommer i framtiden 
att anlita Boporten eftersom att respondenten anser att alla mäklare på Boporten är 
professionella i sitt yrkesutövande. Respondenten påpekar att det inte behövs några andra 
fastighetsmäklarbyråer i Umeå eftersom att Boporten sköter det exemplariskt.   
 
Respondenter som inte kan tänka sig att anlita Boporten i framtiden har lite olika anledningar 
till det. Två av respondenterna kan inte tänka sig att anlita Boporten igen, detta på grund av att 
de flyttat från orten och länet och kommer därför att anlita lokala mäklare om det blir aktuellt 
att sälja sin bostad i framtiden. En respondent är allmänt missnöjd med Boporten och kan 
därför inte tänka sig att anlita dem igen. En annan respondent tänker inte anlita Boporten i 
framtiden på grund av att respondenten tycker att informationen, kommunikationen och 
tillgängligheten var dålig.  
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 Figur 15  Bostaden som mäklare i framtiden 
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Frågan om respondenterna har rekommenderat Boporten till andra presenteras i figur 16 
nedan och den visar att 46 % av respondenter svarade ja och 54 % av respondenter nej. Vi har 
i efterhand insett att vi skulle ha formulerat denna fråga annorlunda för att kunna se om dessa 
respondenter kan tänka sig att rekommendera Boporten vidare. Ett stort antal respondenter har 
motiverat sitt nej på denna fråga med att de inte ännu har fått tillfälle att rekommendera 
Boporten vidare då de inte har kommit i kontakt med någon som är i behov av en mäklare. På 
frågan om respondenterna har avrått andra från att anlita Boporten var det inte en enda som 
svarade ja.  
 

NejJa

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Pr
oc

en
t

54%
46%

Har Ni rekommenderat andra som ska sälja sin bostad att anlita Boporten?

 
 Figur 16 Rekommendationer av Boporten 
 
Vi ställde en fråga där vi undrade om respondenterna saknade något i Boportens mäklartjänst 
och vad de i sådana fall saknade. Det var endast tre respondenter som angav att de saknar 
någonting iden nuvarande mäklartjänsten. En respondent ville ha en ännu bättre hemsida 
medan en annan respondent ville ha mer framförhållning med visningarna. Denna respondent 
påpekade också att det krävdes bättre kommunikation mellan medarbetarna samt att inte alla 
medarbetare bör vara inblandade i affären. Denna respondent ville ha kontakt med endast en 
mäklare hos Boporten men kände att det var flera mäklare inblandad i processen. En annan 
respondent anser sig vara totalt okunnig inom området och skulle därför vilja ha bättre och 
mer information om vad som ingår i en mäklartjänst, vad man som kund kan begära av sin 
mäklare och inte.  
 

5.9 Kommentarer och synpunkter från respondenterna  
 
I den avslutande delen i enkäten fick respondenten fritt förmedla synpunkter och 
kommentarer till Boporten och dessa är sammanställda nedan.    
 
Majoriteten av synpunkterna som respondenterna förmedlade var positiva. Vissa respondenter 
berömde personalen som helhet medan andra berömde vissa enskilda mäklare, då var 
berömmet riktat till den mäklare som respondenten hade att göra med under processens gång. 
En respondent tvekade inför valet av fastighetsmäklarebyrå då denne jämfört olika mäklare i 
Umeå och resultatet var att Boporten var över procenten dyrare än alla andra men det trevliga 
bemötandet hos Boporten avgjorde till deras fördel. En annan respondent ansåg att Boporten 
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skulle fortsätta att värna om sin yrkesskicklighet och sitt kundbemötande i fortsatta 
yrkesutövning. En respondent tycker att det är bra att Boporten vill veta vad kunderna tycker, 
det tyder på att de vill bli bättre och utvecklas. En respondent tyckte att annonseringen i 
tidningen Bil och Bostad var mycket bra och att de skulle fortsätta arbeta som de gör samt att 
förmedlingen av boendealternativ var bra. Bil och Bostad är en annonsbilaga, som medföljer 
lokaltidningen i Umeå, där mäklare och bilförsäljare kan annonsera.  
 
Det fanns respondenter som förmedlade synpunkter på saker som Boporten kan förbättra. 
Vissa ansåg att fotograferingen av bostaden kunde bli bättre. Vissa respondenter hade 
kommentarer kring utstädningen av bostaden. En respondent ansåg att om man sålt en villa så 
borde Boporten kunna arrangera utstädningen. Medan en annan respondent ville ha tydligare 
besked kring utstädningen. En respondent fick intrycket av att det var mycket krångel och att 
det inte fanns någon struktur på hur de arbetade, speciellt när respondenten kontaktade dem. 
Det fick respondenten att känna sig osäker på deras kompetens. En respondent var missnöjd 
över mäklares bemötande. Denna respondent blev illa bemött av mäklare efter att 
förmedlingsuppdragskontraktet var underskrivet och respondenten anser att mäklare var dålig 
på att höra av sig och informera om hur det gick med försäljningen. Respondenten tycker 
också att mäklaren var svår att få tag på och visade en nonchalerande sida.   
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6. Analys och diskussion  
 

 detta kapitel använder vi oss av de teorier vi presenterade i teorikapitlet för att analysera 
vårt empiriska material. Vi analyserar vilka faktorer som Boportens kunder värderar i 
deras möte med mäklarna samt hur Boporten kan förbättras för att uppnå en total 

kundnöjdhet. Vårt upplägg är detsamma som i empirin, detta för att underlätta för läsaren.  
 

6.1 Beslutsfaktorer vid val av mäklare 
 
Tjänsteföretagets relation till kunderna kan beskrivas genom tre olika steg. De tre stegen 
mellan en kund som ännu inte är medveten om företaget till en köptrogen kund kan kallas 
initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess.107 I det första initialskedet så försöker 
företag få kunderna på marknaden medvetna om de tjänster de har att erbjuda. För att detta 
intresse ska kunna uppstå krävs det någon slags marknadsföringsåtgärd från företagets sida 
samt att den åtgärden är lyckad, annars kan kunden gå förlorad till en konkurrent. 108 
 
Boporten lockar sina kunder genom en, enligt dem själva, unik och ständigt nytänkande 
marknadsföring. Respondenterna i studien angav att det viktigaste i valet av Boporten till 
mäklare var deras tidningsannonser. Dock var det tätt mellan de alternativ vi angivit och 
rekommendationer från andra, Boportens hemsida samt tidigare erfarenheter spelade samtliga 
en stor roll vid valet av mäklare. Respondenterna fick även ange alternativet annat och den 
enda faktorn som kom upp mer än en gång var att Boporten enbart hade kvinnliga mäklare, 
vilket två respondenter ansåg vara till Boportens fördel.  
 
Detta kan tolkas som att det är viktigt med mångfald vid marknadsföringen för att locka till 
sig nya kunder. Respondenterna uppskattade samtliga inkörsporter och olika kundsegment 
attraheras av olika saker. Det finns flera olika sätt att locka till sig kunder och alla sätt som 
fungerar är bra. Varje företag måste hitta de kanaler som fungerar för dem men gemensamt 
för samtliga företag är att de måste synas och kunderna måste veta om att de existerar.  
 

6.2 Viktighet och instämmelse 
 
Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att kunderna ska kunna lita på företaget oavsett vad som händer och att 
företaget ska hålla sina löften.109 Det andra steget i kundrelationens livscykel, köpprocessen, 
innebär att företaget ger löften genom markandsföringsinsatser. Om det är så att företaget inte 
kan ge några acceptabla löften, inte ger löftet på rätt sätt eller inte lyckas ge tillfredsställande 
löften så bryts livscykeln.110 Om företaget lovar kunderna för mycket och sen inte kan leva 
upp till sina löften uppkommer gap fyra i Gap-modellen. Det kan exempelvis vara löften inom 
marknadsföring som inte hålls.111   

                                                 
107 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 20-21 
108 Ibid. s. 22 
109 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94 
110 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 22 
111 Parasuraman, Zeithaml och Berry, ”A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further 
Research” s. 45 
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Respondenterna anser att pålitlighet är den viktigaste faktorn, med ett medelvärde på 6,775, 
för en fastighetsmäklaremäklare. Respondenterna anser att mäklarna på Boporten är relativt 
pålitliga då det får ett medelvärde på 6,285. Dock är medelvärdet på instämmelsen något lägre 
än på viktigheten, vilket antyder att pålitligheten går att förbättra. 
  
Detta syftar på att Boporten inte alltid håller sina löften eftersom respondenterna anser att det 
inte stämmer lika bra in på Boportens mäklare. Det medför att mäklarna måste försöka 
utveckla jobbet med att tillfredsställa sina kunder, hålla sina löften och inte lova sådant som 
de inte kan hålla. Det handlar dock inte om en stor förändring eftersom många respondenter är 
nöjda utan Boporten behöver bara ha lite sunt förnuft och inte glömma bort kunden i vissa 
stunder. Det vill säga komma ihåg de löften de gett och ständigt sträva efter att uppfylla dessa, 
även om det bara är ett litet och kan tyckas oviktigt löfte.  
 
Yrkesskicklighet 
Yrkesskicklighet innebär att mäklarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att 
alltid komma fram med en bra lösning för kunden.112 Det är även viktigt för kunden att känna 
att den har att göra med en utbildad och skicklig personal samt att företaget och personalen 
anpassar sin service efter kundens önskemål, vilket oftast inte är svårt att genomföra för 
företaget. Ibland räcker det med att erbjuda det rutinmässiga istället för att ta fram specifika 
lösningar. Att vara humoristiskt, visa sunt förnuft och engagera sig för kunden är viktiga 
aspekter och uppskattat av kunderna113 
 
Yrkesskicklighet är den näst viktigaste faktor efter pålitlighet anser respondenterna i den här 
studien. Även här är medelvärdet högre på hur viktig yrkesskicklighet är, då medelvärdet är 
6,705, än hur bra det stämmer in på Boportens mäklare, där medelvärdet är 6,185.  
 
Detta kan tolkas som om respondenterna värdesätter mäklare med god kunskap inom området. 
De vill känna att mäklaren anpassar sig efter deras behov och gör sitt bästa för dem. Dock kan 
Boporten försöka utveckla sin yrkesskicklighet även fast respondenterna tycker att det 
instämmer bra på Boporten kan de bli ännu bättre. Företag och dess personal bör kunna 
skräddarsy lösningar samtidigt som de bör kunna handla rutinmässigt. Varje kundkontakt i ett 
tjänsteföretag bör hanteras individuellt samtidigt som det kan finnas riktlinjer och rutiner 
inom företag som underlättar den individuella utformningen.  
 
Presentation 
När en vara eller tjänst ska presenteras är det av stor vikt att fånga kundens intresse redan från 
början. Att göra kunden intresserad och hålla kvar kundens uppmärksamhet är svårt och det 
kärvs ett bra förarbete av personalen för att lyckas med en bra presentation. Presentationen 
måste bli trovärdig för att fånga kundens intresse.114 
 
Presentationen av bostaden via hemsidan och objektsbeskrivningen var den tredje viktigaste 
faktorn för att uppnå god service enligt respondenterna i vår studie. Presentationen av 
bostaden fick ett medelvärde på 6,640 när vi frågade hur viktigt respondenterna ansåg att det 
var. Respondenterna ansåg att Boporten lyckades bra med presentationen då det fick det näst 
högsta medelvärdet på 6,365.  

 
                                                 
112 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94 
113 Nyström och Wallén, ”Ansiktet utåt - om service i frontlinjen och korta kundkontakter” s. 58-59 
114 Granström, ”Förstå din kund!” s. 190-194 
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Detta tyder på att respondenterna är nöjda med hur Boporten presenterar deras bostäder. De 
utför presentationen på ett trovärdigt och bra sätt vilket gör att kunderna blir intresserade och 
vill veta mera. Detta kan tydligt kopplas ihop med teorin som påpekar just detta. Även här kan 
Boporten sträva efter att bli ännu bättre för att uppnå ett högre medelvärde. 
 
Engagemang  
För att företaget ska kunna leverera bra kundvård till sina kunder krävs det att personalen är 
engagerad. Det gäller för företagets ledning att få personalen kundorienterad för att sätta 
kunden i centrum. Det kan endast uppfyllas om hela personalen engagerar sig. 
Kundengagemang är ett förhållningssätt som företaget jobbar efter för att göra kunden nöjd.115  
Personalen på alla företag bör sträva efter att behandla sina kunder som gäster, det vill säga 
vara artig och omtänksam i alla möten.116      
 
Kundengagemang är enligt respondenterna en viktig faktor med ett medelvärde på 6,555 
medan de anser att det inte stämmer in lika bra på Boporten. Instämmelsen har ett medelvärde 
på 6,255 vilket innebär att det inte skiljer så mycket. Boporten bör därmed jobba lite mer med 
kundengagemang det vill säga engagera sig lite mer för varje kund och få kunden att känna 
sig i centrum. Detta kan tillexempel göras genom att mäklarna tillsammans sätter upp mål där 
kunden ständigt är i fokus och sedan strävar efter att uppfylla dessa.  
 
Bemötande 
En av Lovelocks kompletterande tjänster är gästfrihet. Det innebär att företag bör sträva efter 
att deras anställda ska behandla kunderna som gäster. Detta sker genom att personalen är artig 
och omtänksam, både när de har kontakt med kunderna genom telefon och ansikte mot 
ansikte. Rekrytering av personal som har en naturlig gästfrihet hjälper till att skapa en trivsam 
atmosfär.117 
 
Grönroos har skapat sju olika kriterier för god tjänstekvalitet. Ett kriterium är Attityd och 
beteende, vilket innebär att personalen upplevs som trevliga och omtänksamma samt hjälper 
kunderna på bästa sätt med eventuella problem.118 Grönroos delade även in den totala 
kundupplevda kvalitén i teknisk och funktionell kvalitet. Den funktionella kvaliteten beror på 
hur kunden upplever kvaliteten, det vill säga hur tjänsten förmedlas. Denna dimension är svår 
att bedöma objektivt eftersom den beror på individuella upplevelser och preferenser.119 Här 
spelar personalens attityd och beteende en central roll i hur kunden upplever denna 
dimension.120 
 
Empirin visar att bemötande inte är den viktigaste faktorn för att uppnå en god service. Dock 
får bemötande ett högt medelvärde på 6,537 så det är absolut viktigt för servicen, även om 
respondenterna inte anser att det är det viktigaste. Bemötande är någonting Boporten har 
lyckats bra med enligt respondenterna, det är den faktor som de är mest nöjda med. 
Medelvärdet var det högsta på 6,377 och det bevisar att respondenterna upplevde personalen 
som trevliga med en bra attityd samt att de är omtänksamma. Dock har ett fåtal respondenter 
uppgett att de varit missnöjd med Boportens bemötande så det kan eventuellt krävas en 
förbättring vid enstaka fall. Dock är det orimligt att ett företag ska kunna ha enbart nöjda 

                                                 
115 Lindbom och Jonsson, ”Vinnande kundvård” s. 14-15 
116 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s 307 
117 Ibid.  s 307 
118 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94 
119 Grönroos, ” A Service Quality Model and its Marketing Implications” s. 38  
120 Arnerup, och Edvardsson, ”Marknadsföring av tjänster” s. 105 
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kunder. Kundnöjdhet är en faktor som bör eftersträvas vilket kräver ständig utveckling och 
förnyelse. Det som anses vara ett fungerande koncept för att få nöjda kunder ena dagen kan 
förändras till nästa dag. Även om det kanske är omöjligt att tillfredsställa alla kunder bör 
personalen ständigt ha ett korrekt bemötande och aldrig ”tappa ansiktet”. Med tappa ansiktet 
menar vi något som är vanligt i flera andra kulturer, dock inte i den svenska. Det innebär att 
alltid behålla lugnet och bemöta alla människor på ett bra sätt, hur de än bemöter dig.  
  
Information 
Information är viktigt för att kunden ska uppleva en bra service. Informationen som kunden 
får ska vara relevant och korrekt för att inte göra kunden missnöjd och förvirrad. Det är 
väldigt individuellt hur mycket och vilken information varje individ vill ha och därför måste 
företag försöka anpassa sig efter kunden.121  
 
Respondenterna anser att information inte är en av de viktigaste faktorerna, med ett 
medelvärde på 6,3. Dock är det medelvärdet relativt högt, på vår sjugradiga skala, vilket visar 
på att alla faktorer är viktiga enligt respondenterna. Respondenterna anser dock att det inte 
stämmer in till fullo på Boportens mäklare vilket gör att medelvärdet hamnar på 5,853. Det 
vill säga att Boporten inte gav tillräckligt med information, de gav inte informationen i rätt 
tid, de gav inte rätt sorts information och att informationen på hemsidan inte var 
tillfredställande. En respondent har angett att det saknades information om vad som ingår i en 
mäklartjänst. Ibland kan vissa saker kännas självklara för en erfaren mäklare men inte lika 
självklart för en kund som för första gången använder sig av en fastighetsmäklare.  
 
Detta kan förklaras genom att vissa kunder vill ha mycket information medan andra kunder 
inte alls vill ha lika mycket information. Detta resulterar i att Boporten måste anpassa sig efter 
varje kund och ge den information varje kund vill ha. Dock kan det tyckas att för mycket 
information är bättre än för lite information. Det kan tänkas att det krävs mer information från 
mäklarens sida om saker som kan tyckas vara självklara.  
 
Tillgänglighet 
Att personalen är lätt att få tag i, det vill säga via mail och telefon samt att företaget har bra 
öppettider och att lokalen är lätt att nå, det är tillgänglighet. Personalen ska även vara flexibel 
och anpassa sig efter kundens behov.122  För att kvaliteten av tjänsten ska uppfattas som bra 
krävs även att tillgängligheten på tjänsten är bra.123 
 
Respondenterna anser även att tillgänglighet är viktigt och har ett medelvärde på 6,15 men är 
den minst viktiga av alla faktorer. Respondenterna tycker att det stämmer sämst in på 
Boporten då medelvärdet är på 5,767. Detta kan bero på många olika saker, att mäklare var på 
visning och inte kunde svara i telefonen, att mäklare var upptagen med en kund eller var 
upptagen med andra arbetsuppgifter. En mäklare förväntas ofta vara tillgänglig alla möjliga 
tider på dygnet. Anledningen till att respondenterna inte är fullt ut nöjd med detta kan 
möjligen bero på deras förväntningar. Det kan vara de förväntningar Boporten skapade genom 
löften i början av processen eller de förväntningar kunderna ansåg vara de rimliga.   
 
Det är viktigt att mäklarna på Boporten försöker vara flexibla och anpassa sig efter kunden 
men det kan vara en omöjlighet under högtryck då de har flera olika behov att tillgodose. Det 

                                                 
121 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 300-301 
122 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s. 93-94 
123 Arnerup och Edvardsson, ”Marknadsföring av tjänster” s. 105 
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bör dock försöka att förbättra tillgängligheten. Även tillgängligheten på tjänsten måste vara 
bra, den ska vara lätt att komma i kontakt med både från börja och under processens gång.  
 
Sammanfattning 
Genom att jämföra hur respondenterna betygsätter viktigheten och instämmelsen kan vi se att 
alla faktorer kan förbättras för att kunden ska bli ännu nöjdare. Det ser vi genom att 
viktigheten får ett högre medelvärde än instämmelsen på de samtliga sju faktorerna. Som även 
teorierna visat är dessa faktorer viktiga för att kunden ska kunna uppleva servicen som bra 
samt vara nöjd med företaget som helhet. Som vi påpekat tidigare är flera olika faktorer 
relativt självklara och kanske därför förbises av företag. Det krävs ständigt arbete med alla de 
faktorer som påverkar kunderna och dess upplevelser. Företag måste se kritiskt på sig själva 
och vara medvetna om att allt de gör påverkar kunden på ett eller annat sätt vilket i ett senare 
led även påverkar företaget.  
 

6.3 Förväntningar 
 
De tjänster och produkter som företag erbjuder idag blir mer och mer lika och därför blir 
service en avgörande faktor. Bra service leder ofta till fler och lojalare kunder vilket i sin tur 
leder till ett lönsammare företag.124 Uppkomsten av bra service och hur kunderna upplever 
servicen är väldigt individuellt och vissa kunder är lättare att tillfredsställa än andra. Dock kan 
man generellt säga att bra service upplevs när kunden får mer än han förväntat sig125. Detta 
kan tyckas låta lite väl enkelt och man kan fråga sig varför inte alla företag satsar på, och 
uppnår, bra service. För att kunna erbjuda en god service krävs det att företaget vet vad det 
innebär samt vet vilka förväntningar kunderna har och det är den svåra uppgiften. 
 
Skillnader mellan vad kunden förväntar sig och vad kunden får kan leda till att kunden 
upplever den service som företaget erbjuder som dålig vilket i sin tur leder till lägre 
kundnöjdhet bland konsumenterna.126  Genom Gap-modellen är det möjligt att spåra vad det 
är som har gått fel genom att modellen visar fem olika källor som leder till kvalitetsproblem 
hos företag.127  
 
De förväntningar respondenterna hade på Boporten innan försäljningsprocessen inleddes var 
främst att försäljningen skulle ske relativt fort och att de skulle få ett bra försäljningspris. De 
flesta respondenterna förväntade sig även ett trevligt bemötande samt att mäklaren skulle vara 
engagerad, pålitligt, förtroendegivande samt kunnig, detta kan tyckas vara relativt elementära 
saker. Nästan 94 % av respondenterna anser att Boporten var som förväntat eller var över 
förväntan, vilket tyder på att företaget har en ganska bra uppfattning om vad deras kunder 
förväntar sig.  Det var 7 % (3 respondenter) som angav att Boporten inte överträffade deras 
förväntningar. Dessa ger olika skäl till detta såsom att mäklaren brast i sitt engagemang och 
bemötande eller att allting bara var allmänt struligt. Dessa respondenter hade i grund och 
botten samma typ av förväntningar som de respondenterna som fick sina förväntningar 
uppfyllda.  
 

                                                 
124 Naessén, ”Bättre service- Hur du utvecklar dig själv och får nöjda kunder” s. 12-14 
125 Granström, ”Förstå din kund!” s. 14  
126 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 37-38 
127 Parasuraman, Zeithaml, och Berry, ”A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Further 
Research.” s. 44-46 
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Gap 5 är det gap som uppkommer då kundens upplevda tjänst inte stämmer överens med 
kundens förväntade tjänst. Följderna av detta gap blir att kvaliteten på tjänsten upplevs som 
dålig och det blir ett problem för kunden. Om kunden upplever kvaliteten på servicen som 
dålig uppstår ett missnöje som kunden ofta delar med sig av, det vill säga att negativ ”word-
of-mouth” uppstår. Gapet kan också leda till att företagets image påverkas negativt och 
kunder kan förloras till konkurrenter. Detta gap kan också vara ett positivt gap då tjänsten kan 
upplevas som bättre än förväntat.128  Detta gap kan både bero på faktorer vilka företaget kan 
påverka samtidigt som det kan bero på personliga faktorer som ligger utanför företagets 
kontroll.129 
 
En faktor till att vissa respondenter anser att Boporten inte lyckades infria deras förväntningar 
kan vara kundernas personliga värderingar som ligger utanför företagets kontroll, sådant som 
mäklarna inte kan påverka. Det kan vara kunder med orimliga förväntningar eller helt enkelt 
en kund som aldrig blir nöjd. Dock är en stor del av gap 5 ett positivt gap för Boporten 
eftersom att 37 % av respondenterna upplevde att Boporten var bättre än de förväntade sig. 
Det leder till att Boportens image påverkas positivt genom att deras rykte blir bättre och deras 
kunder sprider goda erfarenheter av Boporten vidare.  
 
Forskare är överens om att skapandet av kundvärde är av högsta relevans för marknadsförare 
och konsumenter130. Kundvärde kan sägas vara skillnaden mellan fördelarna och 
uppoffringarna som upplevs av kunden uttryckt i deras förväntningar131. Flera olika forskare 
har tagit fram olika modeller som kan användas för att tillföra ett värde till företagets 
huvudtjänst. Vissa forskare talar om stödtjänster medan andra forskare talar om 
tilläggstjänster. Gemensamt för dem är att det krävs mer än bara huvudtjänsten, förmedlingen 
av bostäder i detta fall, för att kvalitet ska kunna tillföras till tjänsten samt att alla kundens 
behov ska vara tillfredsställda.  
 
För att förväntningar ska kunna överträffas och en total kundnöjdhet ska kunna upplevas av 
kunder krävs det att varje huvudtjänst har tjänster vid sidan av som tillsammans skapar ett 
värde för kunden. Genom att veta vilka förväntningar kunden kan tänkas ha, kan företaget 
också med relativt enkla medel uppfylla dessa förväntningar. Men för att en kund ska känna 
sig riktigt nöjd krävs det att dessa förväntningar överträffas.  
  

6.4 Totala upplevelsen 
 
Olika kunder upplever ett företags service på olika sätt. Kunder värderar olika faktorer olika 
högt och därför är det svårt att säga hur ett företag ska agera för att få alla kunder nöjda. För 
att uppnå en bra tjänstekvalitet finns det enligt Grönroos en modell som beskriver kundens 
upplevda tjänstekvalitet, vilken kan delas in i teknisk och funktionell kvalitet132. Teknisk 
kvalitet innebär vad kunden får ut av samspelet med ett företag och är resultatbaserad. 
Funktionell kvalitet innebär hur kunden upplever kvaliteten, alltså hur tjänsten förmedlas från 

                                                 
128 Grönroos, ”Service management” s. 69 
129 Zeithaml och Bitner, ”Service Marketing – Integrating customer focus across the firm” s. 532 
130 Payne och Holt, ”Diagnosing Customer value: integrating the value process and relationship marketing” s. 
159 
131 Lapierre, ”Customer-perceived value in industrial context”. s. 123 
132 Arnerup, och Edvardsson, ”Marknadsföring av tjänster” s. 105  
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företaget.133 Likaså är kundvård och kundtillfredsställelse viktigt för att få nöjda kunder. 
Kundvård innebär att placera kunden i centrum och att tänka på kundens bästa.134   
 
För att kunden ska bli en nöjd kund måste företaget tillfredsställa kunden och det kan vara 
svårt eftersom alla kunder är olika. Dock visar respondenternas betyg på den totala 
upplevelsen att Boporten lyckats väldigt bra. Medelvärdet på 6,11 innebär att kunderna är mer 
än nöjda med Boporten och dess tjänster. Detta kan tydligt kopplas ihop med Grönroos teorier 
om funktionell kvalitet där det är kunden som upplever kvaliteten. Det innebär att varje kund 
upplever kvaliteten olika och det höga betyget kan förklaras som att Boporten sätter kunden i 
centrum och lyssnar på kundens önskemål. Allt detta kan tillsammans förklaras genom att 
Boporten försöker tillfredsställa kundernas behov för att den totala kvaliteten ska bli så bra 
som möjligt för kunderna.  
 
Tjänsteföretag måste skräddarsy lösningar för att kunna tillfredsställa alla kunder. Samtidigt 
som de har skräddarsydda lösningar krävs det rutiner som gör att företagets kunder sätts i 
centrum och att företaget gör sitt yttersta för att tillfredställa de behov som finns.  
 

6.5  Problemlösning 
 
Oftast finns det hos alla företag ett fåtal kunder som är missnöjda med företaget och dess 
service. Kunders reaktion på dålig service och missnöje är väldigt olika. Det finns dock vissa 
beteenden som är mer vanliga än andra menar Lovelock. Några av dessa beteenden är att 
kunden väljer att inte göra någonting åt sitt missnöje, kunden väljer att lämna klagomål till 
företaget eller låter en tredje part framför missnöjet till företaget. 135   
 
Av de få respondenter som var missnöjda med Boporten är det endast en av dem som framfört 
sitt missnöje medan de andra valt att inte göra det. Respondenten som var missnöjd använde 
sig inte av en tredje part utan framföre det själv. Dessa beteenden som respondenterna använt 
sig av stämmer mycket bra överens med de beteenden som Lovelock angav som mycket 
vanliga vid missnöjda kunder.  
 
När ett missnöje eller problem uppstår mellan kund och företag är det viktigt för företaget att 
ta hand om kunden och komma fram med en bra lösning, detta för att företaget ska kunna 
utvecklas och bli bättre.136 För att nå en bra lösning på missnöjet eller problemet gäller det för 
företaget att agera på ett effektivt sätt. Lovelock har satt upp några riktlinjer för hur företag 
ska göra för att komma fram med en bra lösning. Några av dessa riktlinjer är att företaget ska 
agera snabbt, erkänna att de gjort fel eller visa att du är insatt i kundens perspektiv och 
situation.137 Om företaget uppträder snabbt och försöker lösa problemet resulterar det i att det 
blir lönsamt för företaget och att kunden blir nöjd på nytt.138 Skulle det vara så att kunden 
fortfarande inte är nöjd med lösningen så gäller det för företaget att jobba med lösningen på 
problemet eller missnöjet tills kunden är nöjd. Det tjänar företag på, för är kunden nöjd kan 
även företaget känna sig nöjt.139   

                                                 
133 Grönroos, ”A Service Quality Model and its Marketing Implications” s. 38  
134 Lindbom och Jonsson, ”Vinnande kundvård” s. 9-12 
135 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 195 
136 Pauser, ”Bilmek med kundfokus” s. 22-23 
137 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective” s. 203-204 
138 Ibid.  s. 204 
139 Nyström och Wallén, ”Ansiktet utåt - om service i frontlinjen och korta kundkontakter” s. 65-66 
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För några av respondenterna har ett problem uppstått under processens gång och för några av 
dem har problemet blivit löst medan det för andra inte har blivit löst. De flesta respondenter 
som har fått sitt problem löst är nöjda med lösningen. De menar att Boporten har agerat 
snabbt och kommit fram med en lösning som kunden är nöjd med. Det är en respondent som 
har fått sitt problem löst men är inte helt nöjd med lösningen. Några få respondenter anser 
dock att deras problem inte blivit lösta och är självklart inte nöjda med det.    
 
I många fall har Boporten agerat snabbt och kommit fram med en lösning precis som 
Lovelock anger i sina riktlinjer. I och med att problemet blev löst har kunden blivit nöjd igen 
och även det styrks av Lovelocks teori. I de fall respondenten inte blivit nöjd med lösningen 
krävs det en ny lösning för att göra kunden nöjd. Någon sådan ny lösning har inte arbetats 
fram och därför har inte problemet uppmärksammats tillräckligt. Samma sak gäller i de fall 
där ingen lösning på problemet vidtagits.  
 
Dagens kunder förväntar sig en hög service vilket inte alltid företagen uppfyller. Detta leder 
till att missnöje och problem kan uppstå. För att företag ska kunna stoltsera med nöjda kunder 
krävs det att de tänker långsiktigt och därför reder ut de missnöjen och problem som finns för 
att sedan ta till sig av kritiken och genom den förbättras. Att bara ignorera problem och 
missnöje är ett dåligt sätt att eliminera dem. Även om den perfekta lösningen inte alltid går att 
nå så kan engagemang och resurser från företaget göra så att kunden känner sig sedd och blir 
nöjd även om problemet inte gick att lösa fullt ut.  
 

6.6 Framtiden 
 
Kundvård har idag en stor betydelse hos många företag och det handlar om att placera kunden 
i centrum och att tänka på kundens bästa.140 Genom att företag kontaktar kunderna och 
försöker få in förslag till förbättringar, synpunkter och klagomål kan företaget utvecklas och 
förbättras. Detta leder i sin tur till förbättring för kunderna och företaget kan stärka sin 
relation till kunderna samt uppnå en bättre lönsamhet för företaget.141  Genom att företaget tar 
till sig av synpunkterna blir kundernas åsikter en del av förbättringsarbetet men om företaget 
istället bara samlar in åsikterna och inte tar åt sig av dessa gör de ingen nytta, varken för 
företaget eller för kunden. Det är av stor betydelse för företag att de ser till att behålla sina 
redan befintliga kunder eftersom det kostar fem gånger så mycket att skaffa nya kunder som 
det göra att sälja tjänster till en gammal kund142. Detta är en bekräftelse på att kundvård är 
mycket lönsamt för verksamheten.  
 
Majoriteten av respondenterna i vår studie, 59 %, svarade ja på frågan om de kommer att 
anlita Boporten vid en eventuell framtida försäljning. Endast 11 % svarade nej samtidigt som 
hela 30 % valde alternativet vet inte. Genom en studie som denna kommer företagets kunder 
till tals vilket oftast leder till att de blir mer positivt inställda till företaget eftersom de visar 
intresse för kundernas åsikter, det räcker dock inte. Det krävs att företaget tar till sig 
kundernas åsikter som kommer fram samt att de lägger stor vikt vid de missnöjen som 
uppkommit och tar åt sig av den kritik som både de nöjda och de missnöjda kunderna haft. På 
så sätt stärks företagets relation till kunderna och genom studier som denna kanske någon av 

                                                 
140 Lindbom och Jonsson, ”Vinnande kundvård” s. 9-12 
141 Ibid. s. 13 
142 Ibid. s. 16 
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dem som var tveksamma eller inte ville anlita företaget igen ändrar åsikt eftersom att deras 
synpunkter nu har blivit uppmärksammade. 
 
Ett vanligt beteende hos missnöjda kunder är att de råder andra kunder att låta bli att anlita 
företaget och det leder till att den missnöjda kunden samt den kund som blivit avrådd börjar 
leta efter andra företag inom samma bransch.143 Grönroos livscykel beskriver att om 
marknadsföringen i kundrelationerna under konsumtionsprocessen misslyckas från företagets 
sida finns det en stor risk att livscykeln bryts och företaget har fått en missnöjd kund. Denna 
kund kommer troligtvis att sprida sin negativa erfarenhet vidare och på så sätt bidra med 
negativ ”word-of-mouth” vilket försämrar företagets profil. Kundrelationerna är viktiga att 
sköta under hela livscykeln och framförallt under den sista fasen. Om företaget lyckas med 
det kan de i första hand koncentrera sig på de befintliga kunderna och måste därför inte satsa 
alla marknadsföringsresurser på att hitta nya potentiella kunder.144 
 
Ingen respondent i vår studie har avrått någon presumtiv kund från att anlita Boporten. Detta 
är ett positivt tecken då inte ens de missnöjda kunderna har avrått någon. Dock kan det även 
bero på att inget tillfälle har uppstått då respondenten haft möjlighet att avråda någon från att 
använda Boporten.  Detta tillfälle kan uppstå i framtiden och därför är det viktigt att fortsätta 
arbetet mot en total kundnöjdhet. Dock har 46 % av respondenterna rekommenderat Boporten 
vidare medan 54 % inte har rekommenderat företaget. Som vi beskrivit tidigare är denna fråga 
aningens missvisande eftersom flera respondenter angivit att de inte haft tillfälle att 
rekommendera Boporten vidare. Som det ser ut i studien verkar det som om Boporten är ett 
företag med främst positiv ”word-of-mouth”.  
 
Flera olika forskare har gjort olika modeller för hur företag kan tillföra värde till deras 
huvudtjänst. Lovelock anser att det finns vissa tilläggstjänster som är anpassningsbara efter 
vilken kärntjänst som helst och dessa tilläggstjänster hjälper kunden att tillgodogöra sig 
huvudtjänsten.145 Grönroos beskriver det som att det är kärntjänsten som är företagets 
huvudsakliga erbjudande. För att det ska bli praktiskt genomförbart krävs det hjälptjänster. 
Och till sist för att det ska tillföras värde till kärntjänsten så finns det stödtjänster.146 
 
Vår studie visade att kunderna inte direkt saknar någonting i Boportens tjänsteutbud. En 
respondent ville se förbättringar på hemsidan, en annan respondent ville ha bättre 
kommunikation mellan kunden och medarbetarna samt medarbetarna emellan och en tredje 
respondent ville ha mer information om vad som ingår i en mäklartjänst. Genom samtal med 
Boporten har vi fått information om att de erbjuder flera olika hjälp- och stödtjänster. Dock 
kan det tänkas att det krävs mer information till kunderna om dessa tjänster. Några 
respondenter kommenterar bristen på hjälp med utstädning av bostaden på den sista öppna 
frågan i enkäten och det är någonting vi vet att Boporten erbjuder men det verkar som om 
deras kunder inte är medvetna om detta.  
  
Här kan vi se relevansen av att tjänsteföretag försöker att undvika negativ ”word-of-mouth” 
samtidigt som de bör sträva efter nöjda kunder som rekommenderar företaget vidare vilket 
leder till positiv ”word-of-mouth”. Vi ser även att företag måste framhålla alla de tjänster de 
erbjuder som kan skapa extra värde till huvudtjänsten. För att kunderna ska kunna 
tillgodogöra sig dessa tjänster krävs det självklart att de är medvetna om dessa. 
                                                 
143 Lovelock et al, “Services Marketing – A European Perspective”  s. 195 
144 Grönroos, ”Marknadsföring i tjänsteföretag” s. 22 
145 Lovelock et al, ”Services Marketing – A European Perspective” s. 298-299 
146 Grönroos, ”Service management och marknadsföring” s.184 
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7. Slutsats och rekommendation 
 

är återknyter vi till vår problemformulering samt vårt syfte. Efter det presenteras 
slutsatserna av vår undersökning tillsammans med våra rekommendationer till 
Boporten. Sist i kapitlet reflekterar vi över möjligheterna till fortsatta studier inom 

ämnet.  
 

7.1 Återknytning till problemformulering och syfte 
  
Studiens problemformulering som vi ska besvara i denna slutsats är: 
 
Vad värdesätter kunderna i mötet med sina fastighetsmäklare? 
 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka faktorer kunder värdesätter med sina mäklare 
och dess byrå, och på så sätt undersöka hur mäklarbyråer kan uppnå en större kundnöjdhet.  
Syftet var även att undersöka hur kunderna upplever servicen och vad som kan förbättras. 
Undersökningen kommer att mynna ut i rekommendationer till hur mäklarna kan få fler nöjda 
kunder vilket hjälper dem i arbetet att bli mer konkurrenskraftiga och förstärka sin position på 
marknaden. 
  

7.2 Slutsatser och rekommendation 
 
Vår studie visar att majoriteten av Boportens kunder är mycket nöjda med företaget, medan 
ett fåtal är missnöjda. Därför finns det vissa små förbättringar som Boporten kan göra för att 
uppnå en större kundnöjdhet. För att svara på vår problemformulering ska vi här nedan visa 
vad kunderna värdesätter i mötet med mäklarbyrån.  
 
Det finns flera olika sätt för tjänsteföretag att komma i kontakt med nya kunder. Boportens 
kunder ansåg att det var tidningsannonserna samt rekommendationer från andra som var de 
främsta anledningarna till att de valde Boporten. Boportens hemsida och tidigare erfarenheter 
av Boporten ansågs inte vara lika viktiga. Rekommendationer från andra samt tidigare 
erfarenheter är utanför Boportens kontroll på sådant sätt att det är någonting som redan har 
skett och inte längre går att påverka. Dock är det ofta så företag ”omedvetet” rekryterar nya 
kunder, det vill säga genom att gamla kunder sprider sina positiva egenskaper vidare. 
Boporten verkar inte ha problem att knyta till sig nya kunder så vår rekommendation här är att 
fortsätta med det arbete de redan gör. Genom att de är ett nytänkande företag som är mån om 
sina kunder och försöker förbättra för dem, kommer det arbetet att även avspeglas här då ju 
fler kunder som har positiva erfarenheter av Boporten, desto fler kunder kommer att 
rekommendera dem vidare.  
 
För att påminna om de faktorer som vi angett leder till nöjda kunder presenterar vi återigen 
figur 11 nedan. Figuren visar det Boportens kunder värdesätter hos en fastighetsmäklare och 
med hjälp av den figuren visar vi på var förbättringar kan göras inom företaget.  

H 
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Viktighet och Instämmelse
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 Figur 11 Viktighet och instämmelse 

 
Enligt vår studie värdesätter Boportens kunder samtliga påståenden vi angett, vilket gör att de 
sju olika grupperna vi delat in påståendena i blir viktiga faktorer för Boporten i deras arbete 
mot nöjdare kunder. Det mönster vi ser hos Boportens kunder får stöd i teorierna och därför 
anser vi att dessa påståenden kan hjälpa de flesta tjänsteföretag i arbetet mot nöjda kunder. 
Studien har även visat att Boporten lyckats bra med samtliga faktorer och de har alla bra 
medelvärde. Det tyder på att det inte skulle behövas stora åtgärder för att uppnå en större 
andel nöjdhet hos kunderna.  
 
Boporten bör se över samtliga faktorer, framförallt de som kunderna värderar som viktigast. 
Det är viktigt för Boportens mäklare att ständigt tänka på och utveckla dessa faktorer. Det är 
inga stora åtgärder som behövs för att de ska uppnå en större kundnöjdhet utan främst att de 
faktorer som påverkar kundnöjdhet finns i baktanken under hela relationen med kunden. Att 
göra fler djupgående undersökningar kan vara ett alternativ för Boporten för att få en ännu 
tydligare bild av vad de redan är bra på samt vad de kan utveckla och bli ännu bättre på. De 
skulle exempelvis via en ännu djupare undersökning få reda på vad det är kunderna saknar i 
tillgängligheten samt informationen. 
  
Sammanfattningsvis är vår rekommendation till Boporten att de i första hand ska prioritera 
arbetet med de faktorer där glappet mellan viktighet och instämmelse är som störst. 
Faktorerna pålitlighet och yrkesskicklighet har ett behov av förbättring och det kan ske genom 
att företaget mer aktivt jobbar med att hålla sina löften och på så sätt tillfredsställa kunderna. 
För att kunderna ska uppleva yrkesskickligheten som bättre bör företaget kunna hantera varje 
kundkontakt individuellt samtidigt som det bör finnas utarbetade riktlinjer och rutiner inom 
företaget så de olika mäklarna arbetar mer enhetligt. I andra hand anser vi att de bör utveckla 
faktorerna information och tillgänglighet. Dessa faktorer kan förbättras genom att den 
information som företaget förmedlar bör vara korrekt och väsentlig. Informationsbehovet 
varierar från kund till kund och därför bör företaget anpassa informationsflödet efter varje 
kund. Tillgänglighet är en faktor som är svår för en fastighetsmäklare då de förväntas vara 
ständigt anträffbara. Boportens tillgänglighet kan förbättras genom att de ser till att alltid ha 
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personal tillgänglig på kontoret samt att de finns nåbara via telefon och mail. Av de 
påståenden vi frågade i vår enkät visade det sig att det var svårast att kontakta Boporten via 
mail, den kritiken kan Boporten åtgärda genom att försöka svara på samtliga mail så snabbt 
som möjligt. 
 
Till viss del kan tjänsteföretag kontrollera kunders förväntningar, detta genom att kunder 
påverkas av olika faktorer som annonser, hemsidan och rykten med mera. De förväntningar 
som kunderna i studien hade var främst förväntningar på bemötande och attityd hos mäklaren 
samt att försäljningen skulle gå fort och resultera i ett bra försäljningspris. För att uppfylla 
kundens förväntningar krävs det att mäklarna ständigt är positiva och förmedlar sin tjänst på 
ett bra sätt. Mäklaren måste alltid visa sin bästa sida och se till att kunden ständigt är nöjd. För 
att uppnå en hög kundtillfredsställelse krävs det något extra, någonting som gör att kundernas 
förväntningar överträffas. För att dessa förväntningar ska kunna överträffas kan det vara bra 
att erbjuda andra tjänster som underlättar för kunden vid en försäljning. Detta är någonting 
Boporten redan erbjuder då de har kontakt med målare, städfirmor och liknande. Dessa 
tjänster borde dock framhållas ännu mera av Boporten så att fler kunder får kännedom om 
dem.  
  
I studien framkom det att hanteringen av missnöje och problem inte behandlades på bästa sätt. 
Även om få respondenter upplevde ett missnöje är det viktigt för företaget att missnöjen 
kommer upp till ytan. Det var enbart en respondent som framförde sitt missnöje till Boporten. 
I några få fall uppkom det även andra, mer konkreta, problem under processens gång. Dessa 
problem blev i några av dessa fall inte lösta på ett, för kunden, tillfredställande sätt. Vi 
rekommenderar att Boporten arbetar fram några riktlinjer för hur de kan få fram dessa 
missnöjen och problem till ytan och för hur de ska kunna lösa dessa. Det kan bland annat röra 
sig om riktlinjer för klagomål, uppföljning och utvärdering. Ett konkret exempel kan vara ett 
formulär som delas ut till kunderna efter en avslutad affär där kunderna anonymt eller med 
namn kan beskriva sina upplevelser och eventuella missnöjen. Det kan uppkomma flera olika 
sorters missnöjen och problem och därför krävs det riktlinjer likaväl som kunskaper hos 
mäklarna så att de kan anpassa lösningarna efter varje individ för sig.  
 
I studien kom det fram en enligt oss bra rekommendation till Boporten. Det var en kund som 
påpekade att det krävdes bättre information angående vad som ingår i en mäklartjänst samt 
vad man som kund kan förvänta sig och kräva av en mäklare. Det kan vara bra för båda parter 
att vara på det klara med detta innan processen sätts igång. Vår rekommendation till Boporten 
är att de sammanställer någon slags manual för hur en försäljning går till från 
förmedlingsuppdraget till avslutad försäljning. Denna manual bör innehålla alla de olika 
stegen i en försäljning och blir en trygghet för kunden som då inte behöver känna sig lika 
utlämnad. Studien har visat att flera som säljer sin bostad för första gången är mycket osäkra 
på hur processen går till och en manual som denna skulle underlätta för dem. Den skulle även 
underlätta och spara tid för mäklarna då de troligtvis skulle undvika flera frågor om 
försäljningsprocessen. Denna manual kan läggas ut på hemsidan samt ges ut till kunderna vid 
första mötet.  
 
Den totala upplevelsen av Boporten är mycket bra då medelvärdet är 6,11 på en sjugradig 
skala. Om Boporten tar till sig av våra rekommendationer samt kundernas åsikter och 
fortsätter arbetet mot bättre tjänstekvalitet och nöjda kan det leda till att företaget får en ännu 
mer positiv ”word-of-mouth”. Detta positiva rykte Boporten redan nu upplever och som 
förhoppningsvis kommer att bli ännu bättre i framtiden leder till att fler kunder 
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rekommenderar Boporten vidare. Det kommer även leda till att de kommer få flera 
återkommande kunder vilket är till ekonomisk fördel för dem.  
 
Ett vinnande koncept för tjänsteföretag i allmänhet kan vara svårt att framställa men att 
företaget tänker på kunden och dennes bästa är alltid en viktig aspekt. Företaget visar att de 
bryr sig om kunden och att de lyssnar på kundens önskemål och försöker tillgodose 
önskemålen så gott de kan. Det är viktigt att företaget tar hand om alla sina kunder, nöjda som 
missnöjda. När det gäller de missnöjda kunderna är det viktigt att företaget tar reda på vad 
kunden är missnöjd med så att kunden blir nöjd och att de i framtiden kan förbättra sig, men 
det gäller även att kolla upp vad kunderna är nöjda med, på så sätt får företaget en bra 
utveckling. För att sätta kunden i fokus och göra den nöjd gäller det för företaget att rekrytera 
kompetent personal som kan ge kunden det lilla extra.  
 
Avslutningsvis anser vi att Boporten bör arbeta med att förbättra sitt förtroende hos kunderna 
samtidigt som de bör styrka sin yrkesskicklighet ytterligare. De bör även framhäva de övriga 
tjänster de erbjuder, utöver själva förmedlingstjänsten, och på så sätt skapar de en total 
upplevelse och något extra för kunderna. Vi vill betona vikten av att problem och missnöjen 
upptäcks och uppmärksammas av tjänsteföretag vilket Boporten har misslyckats med i vissa 
fall. Därför tror vi att detta problem skulle minska för dem om de utarbetade några riktlinjer 
för problemhantering och samtidigt utformar en plan för hur dessa problem och missnöjen ska 
kunna upptäckas. Till sist tror vi att mäklarna skulle spara tid och energi om de skapar en 
informationsmanual till potentiella och existerande kunder så de själva kan läsa på hur en 
bostadsförmedling går till samt vad de som kunderna kan förvänta sig och kräva av sin 
mäklare. Genom dessa rekommendationer tror vi att Boporten kan stärka sin position på 
marknaden ytterligare och att det koncept de arbetar efter är det vinnande.  
 

7.3 Förslag på fortsatta studier 
 
Ämnet kundtillfredsställelse och kundnöjdhet är ständigt aktuellt för samtliga tjänsteföretag så 
därför anser vi att det finns väldigt många möjligheter till fortsatta studier. Tjänsteföretag som 
sätter kunderna i fokus bör kontinuerligt genomföra kundundersökningar för att ständigt 
förbättras och utvecklas. Därför att detta ämne är så stort väljer vi att inte ge några förslag på 
fortsatta studier till tjänsteföretag i allmänhet. Dock kan Boporten dra nytta av den kunskap de 
fått av denna studie och på så sätt utveckla en mer djupgående undersökning där de eventuellt 
intervjuar kunderna och kanske kan få mer konkreta tips på förbättring och förnyelse.  
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8. Sanningskriterier 
 

etta kapitel behandlar validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheten av studien. Vi 
redogör för de olika faktorer som påverkat dessa kriterier under studiens gång samt 
beskriver hur vi arbetat för att studien ska uppfylla dessa kriterier.  

 

8.1 Validitet 
 
Validitet är det sanningskriteriet som bör vara uppfyllt för att studien ska anses vara giltig. 
Validitet innebär att forskaren verkligen mäter det som forskaren avser att mäta.147  För att 
uppnå en god validitet krävs det att forskaren har en god översikt över det teoretiska fältet och 
tidigare studier som gjorts inom samma område. Ett annat sätt att säkerställa validiteten kan 
vara att mätinstrumentet granskas av någon som är väl insatt i ämnet.148  
 
För att säkerställa validiteten på vår studie har vi studerat tidigare studier och teorier inom 
vårt problemområde. Genom detta anser vi att vi har den överblick över det teoretiska 
området som krävs för vår studie. Genom vår teoretiska referensram samt vårt syfte har vi 
skapat mätinstrumentet, enkäten, som studien bygger på. Detta har gjort att frågorna i enkäten 
är relevanta för vår studie. Vi har även testat enkäten på flera olika människor i vår närhet för 
att se hur de uppfattar enkäten och om frågorna är lättförstådda. Efter det har även Boporten 
studerat enkäten för att se hur de tror att deras kunder kommer att reagera på de olika typerna 
av frågor. För att enkäten ska vara giltig och mäta det den är avsedd att mäta har vi även tagit 
hjälp av en forskare på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Forskaren har granskat 
enkäten och kommit med synpunkter på enkätens utformning. Genom testpersonernas och 
forskarens åsikter har vi skapat en tydlig och lättförstådd enkät som mäter vad den är avsedd 
att mäta.  
 
Dock har vi i efterhand insett att vi kunnat formulera en fråga annorlunda för att få ett mer 
rättvisande svar. Vi ställde en fråga till respondenterna där vi undrade om de har 
rekommenderat Boporten till någon annan som ska sälja sin bostad men vi skulle istället ha 
frågat om de kan tänka sig att rekommendera Boporten till någon annan som ska sälja sin 
bostad i framtiden, om möjligheten uppkommer. Hade vi ställt den frågan enligt det sista 
alternativet hade vi troligtvis fått fler respondenter som velat rekommendera Boporten vidare. 
Anledningen till att vi tror att resultatet skulle bli så är att flera respondenter motiverade sitt 
nej på denna fråga med att de inte haft någon möjlighet att rekommendera Boporten vidare då 
de inte känt till någon om är i behov av en mäklare.   
 

8.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är ett annat sanningskriterium som bör uppfyllas, det anger hur användbart och 
tillförlitligt mätinstrumentet är.149 En studie har en hög reliabilitet om resultatet vid olika, 
oberoende mätningar blir lika eller åtminstone ungefär lika. Det viktigaste sättet för att uppnå 
en ökad reliabilitet är att som forskare vara så noggrann och uppmärksam som möjligt under 
                                                 
147 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, upplaga 3 (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 73-75 
148 Patel och Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder” s. 99-100 
149 Ejvegård, ”Vetenskaplig metod” s. 70-71 
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hela processen. Andra sätt att öka reliabiliteten kan vara att arbeta efter tydliga instruktioner 
och ha rutiner för de olika stadierna i studien. Det är även viktigt att kontrollera så att de 
inmatningar som sker i datorn görs på ett korrekt sätt.150 
 
För att vår studie ska uppnå en hög reliabilitet har vi samarbetat genom hela processen och 
diskuterat igenom vissa problem samt arbetat efter riktlinjer och mål. Vi har redogjort för vår 
arbetsgång i kapitlet praktisk metod och där motiverar vi de olika val vi gjort genom 
undersökningens gång samt redogör för mätinstrumentets utformning. Vår undersökning 
resulterade i en mängd data som vi manuellt förde in i vårt analysprogram. För att uppnå en 
hög reliabilitet var vi väldigt noggranna vid kodning och bearbetning av dessa data. Dock 
finns det alltid en viss risk för att fel kan uppstå men vi har försökt motverka detta genom att 
vi båda närvarade vid inmatningen och bearbetningen av materialet.  
 
De få kunder som var missnöjda med Boporten kommer att ge utslag i resultatet, detta beror 
på att materialet i vår undersökning är begränsat till de 46 respondenter vi fick in svar ifrån. I 
en studie med ett större antal respondenter hade dessa få respondenter knappt gett något utslag 
alls. Med det menar vi att i en studie som denna, med så pass få respondenter, får varje 
enskild respondent ett stort utrymme och syns väl i statistiken. När större studier genomförs 
med hundra- eller tusentals respondenter får varje enskild respondent ett mindre utrymme och 
de får därför inte en lika stor genomslagskraft.  
 

8.3 Generaliserbarhet 
 
I undersökningar som görs kan generaliserbarheten mätas. Det innebär att forskaren 
undersöker om det urval som gjorts kan vara representativt för hela den tänkta 
populationen.151 Studier som använder sig av ett urval som är ett icke-sannolikhetsurval har 
begränsade generaliseringsmöjligheter. Därför måste forskare vid icke-sannolikhetsurval 
avgöra generaliserbarheten själva. Det kan göras genom att forskaren frågar sig vilka likheter 
det finns mellan urvalet och den population som resultatet ska generaliseras på152 Vårt urval 
baserar sig på de hundra senaste kunderna och vi anser att det är ganska representativt för alla 
kunder eftersom vi kommer flera månader tillbaks i tiden och mäklartjänsten är en tjänst som 
inte är speciellt säsongsbaserad. Även om trycket är högre vissa perioder och eventuellt lite 
lägre andra perioder så beskrev mäklarna på Boporten att de i princip alltid hade mycket att 
göra. Vi inser att denna studie inte är fullt generaliserbar på grund av vi inte genomfört ett 
sannolikhetsurval dock anser vi att vi kan se mönster i vår studie som passar in på Boportens 
kunder. De rekommendationer vi ger i slutsatserna är anpassade efter Boportens behov, dock 
kan dessa rekommendationer användas av andra företag då det som krävs för att få nöjda 
kunder är detsamma för dem. Även vår enkät kan användas för att se hur sådana här typer av 
undersökningar genomförs och vilka frågor som är relevanta.  

                                                 
150 Holme och Solvang, ”Forskningsmetodik” s. 163, 167 
151 Johansson Lindfors, ”Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning” s.162 
152 Ibid. s. 97 
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Bilaga 1 
Enkätformulär 

 
Denna enkät innehåller 22 frågor om Er upplevelse som kund hos Boporten och vi 
uppskattar om Ni försöker svara på samtliga frågor. När vi nämner bostad här nedan 
menar vi både villor och bostadsrätter. Med villor menar vi hus, radhus och andra 
boendealternativ som inte är bostadsrätter.    
 
 

1. Kön 
 

Kvinna   □ 
Man   □    

 
2. Ålder 
 

18-33    □ 
34-49    □ 
50-65    □ 
66 och uppåt  □ 

 
3. Vid hur många tillfällen har Ni sålt en bostad med hjälp av Boporten? 

 
En gång      □ 
Två gånger    □ 
Tre gånger eller fler  □ 

 
4. Vilken typ av bostad sålde Ni vid det senaste tillfället? 

 
Villa    □ 
Bostadsrätt   □ 
 

5. Uppskattningsvis, hur länge sedan var det Ni sålde denna bostad? 
 

Ligger Er försäljning utanför någon av nedanstående alternativ, välj det alternativ som är   
   närmast.   

 
1 månad sedan eller mindre  □   
2-3 månader sedan     □  
4-5 månader sedan     □  
6 månader sedan eller mer  □  

 
6. Hur lång tid tog Er försäljning, ifrån förmedlingsuppdraget till ett giltigt kontrakt? 
 

Ligger Er försäljning utanför någon av nedanstående alternativ, välj det alternativ som är   
   närmast.   

 
1 månad eller mindre  □ 
2-3 Månader      □ 
4-5 Månader      □ 
6 månader eller mer  □ 



  

 
 

7. Hur viktiga var dessa faktorer då Ni valde Boporten?  
   
   Betygsätt faktorerna nedan efter hur viktiga Ni anser att de är på en skala från 1 till 7, där   
   1=Helt oviktigt och 7=Mycket viktigt.    
      
               Helt            Mycket       
               oviktigt          viktigt 
               1  2  3  4  5  6  7   

Boportens tidningsannonser    □  □  □  □  □  □  □  
Boportens hemsida       □  □  □  □  □  □  □   
Rekommendationer från andra   □  □  □  □  □  □  □   
Tidigare erfarenheter av Boporten  □  □  □  □  □  □  □ 
Annat………………………..    □  □  □  □  □  □  □ 

 
8. Här nedan kommer ett antal påståenden. Till vänster väljer Ni hur väl dessa påståenden 

stämmer in på Er upplevelse av Boporten och till höger väljer Ni hur viktiga Ni anser att 
dessa påståenden är.  

  
 På skalan nedan till vänster betygsätter Ni hur väl Ni instämmer med påståendena, där 
 1=Instämmer inte alls och 7=Instämmer helt. På skalan nedan till höger betygsätter Ni hur viktiga 
 Ni tycker att påståendena är, där 1=Helt oviktigt och 7=Mycket viktigt. Vet ej spalten är till för de 
 kunder som ej kommit i kontakt med det specifika påståendet. 

   
  Instämmelse                 Viktighet 
 

      Instämmer       Instämmer Vet            Helt      Mycket     Vet 
      inte alls       helt        ej            oviktigt     viktigt  ej 
 

1  2 3 4 5 6 7  0             1 2 3 4 5 6 7  0 
                          
          Yrkesskicklighet    
□ □ □ □ □ □ □   Mäklaren var kunnig     □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Mäklaren kunde svara på 
□ □ □ □ □ □ □   mina frågor och funderingar   □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Bemötande  

          Första kontakten med  
□ □ □ □ □ □ □   mäklaren var bra      □ □ □ □ □ □ □    
           
□ □ □ □ □ □ □   Mäklaren var trevlig     □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Mäklaren hade en bra 
□ □ □ □ □ □ □   attityd          □ □ □ □ □ □ □ 
 
          Tillgänglighet    
□ □ □ □ □ □ □  □ Öppettiderna var bra     □ □ □ □ □ □ □  □ 
 
         Tillgängligheten via telefon  
□ □ □ □ □ □ □  □ var bra         □ □ □ □ □ □ □  □ 
 
         Tillgängligheten via mail 
□ □ □ □ □ □ □  □ var bra         □ □ □ □ □ □ □  □ 
 



  

 
Instämmelse                   Viktighet 
 

     Instämmer       Instämmer Vet            Helt      Mycket     Vet 
      inte alls        helt  ej            oviktigt      viktigt ej 
 

1  2 3 4 5 6 7  0             1 2 3 4 5 6 7  0 
         Pålitlighet         
□ □ □ □ □ □ □   Mäklaren höll sina löften    □ □ □ □ □ □ □   
 
         Mäklaren var  
□ □ □ □ □ □ □   förtroendegivande      □ □ □ □ □ □ □ 
          
         Engagemang 
         Mäklaren var engagerad  
□ □ □ □ □ □ □   under processen      □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Mäklaren tillgodosåg mina  
□ □ □ □ □ □ □   önskemål och behov     □ □ □ □ □ □ □  
 
         Information   
         Mäklaren gav information 
□ □ □ □ □ □ □   i rätt tid         □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Mäklaren gav rätt mängd  
□ □ □ □ □ □ □   information        □ □ □ □ □ □ □ 
 
         Mäklaren gav rätt sorts 
□ □ □ □ □ □ □   information        □ □ □ □ □ □ □ 
  
          Informationen på hemsidan 
□ □ □ □ □ □ □   □ var bra         □ □ □ □ □ □ □  □ 
          
         Presentation 
         Min bostad presenterades på 
□ □ □ □ □ □ □   ett bra sätt i objektsbeskrivningen □ □ □ □ □ □ □ 
 
          Min bostad presenterades 
□ □ □ □ □ □ □  □ på ett bra sätt på hemsidan   □ □ □ □ □ □ □  □ 
 
 

9. Vad hade Ni för förväntningar på Boporten innan processen började? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
10. Vad har Ni för uppfattning om Boporten nu efter att processen avslutats? 
 

Boporten överträffade mina förväntningar   □ 
Boporten var som förväntat        □ 
Boporten överträffade inte mina förväntningar  □ 

  
      Motivera varför. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
11. Vad anser Ni om den totala upplevelsen av Boporten? 
 
  Betygsätt den totala upplevelsen på en skala från 1 till 7, där 1=Mycket missnöjd och    
  7=Mycket nöjd.  
 
  Mycket             Mycket  
  missnöjd           nöjd 
  1  2  3  4  5  6  7 
  □  □  □  □  □  □  □ 

      
Om inget missnöje fanns (rutorna 4-7 ovan), gå till fråga 14. 
 

12. Framförde Ni era missnöjen till Boporten? 
 

Ja  □   
Nej  □  

 
13. Vem var det som framförde missnöjet?    

 
Jag/vi         □ 
Jurist        □ 
Annan person……………….. □ 

 
14. Uppstod det något problem under processens gång?  
 

Ja, ett problem uppstod  □ 
Nej, inget problem uppstod □   

 
Om ja, vad var det för problem som uppstod? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  
Om nej, gå till fråga 18. 
 
 



  

 
15. Vad fick Ni för respons av mäklarna angående Ert problem?  
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
16. Blev problemet löst? 

 
Ja  □   
Nej  □ 

 
17. Är Ni nöjda med lösningen? 

 
Betygsätt hur nöjda Ni är med lösningen på en skala mellan 1 och 7, där 1=Mycket missnöjd och 
7=Mycket nöjd.  

    
   Mycket           Mycket 
   missnöjd         nöjd     
   1  2  3  4  5  6  7 

  □  □  □  □  □  □  □ 
  

18. Finns det någonting Ni saknar i Boportens mäklartjänst? 
 

Ja  □ 
Nej  □ 
 
Om ja, i sådana fall vad? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
19. Om Ni ska sälja en bostad i framtiden kommer Ni då att anlita Boporten? 

 
Ja   □ 
Nej   □ 
Vet ej  □ 

  
Varför/varför inte? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 



  

 
20. Har Ni rekommenderat andra som ska sälja sin bostad att anlita Boporten? 

 
Ja  □    
Nej  □ 
 

21.  Har Ni avrått andra som ska sälja sin bostad att anlita Boporten? 
 

Ja  □     
Nej   □  

 
22. Har Ni ytterligare synpunkter eller kommentarer kring undersökningen som Ni vill 

förmedla till Boporten, skriv dem gärna här nedan. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Tack för Er medverkan! 


