
Kandidatuppsats  
Vårterminen 2007 
Handledare: Ralf Müller 

Författare: Peter Sagebro 
 Hampus Lidström 

Produktutveckling 
- En studie om produktattributs 
bidragande till kundtillfredsställelse. 



 

Sammanfattning 
 
 
 
Den ökade konkurrensen från globala företag ställer högre krav på att företag kan 
anpassa sig efter marknadernas förändringar samt leverera kvalité i de produkter 
som syftar att tillfredsställa kundernas behov. För att kunna säkerställa kundernas 
behov krävs kunskap om vad kunderna värdesätter. En metod för att undersöka detta 
är kategorisera en produkts attribut utifrån Kano modellen. Kano modellen menar att 
produktattribut bidrar på olika sätt när de finns inkluderade i en produkt. Vissa attribut 
bidrar starkt till kundtillfredsställelse, medan andra inte bidrar till kundtillfredsställelse. 
Utifrån detta resonemang skapas attributskategorier, beroende på hur attributet 
bidrar till kundtillfredsställelsen. Det finns en liknande modell, byggd på Kanos 
modell, kallad den förfinade Kano modellen. Den utvecklar Kanos attributskategorier 
för att tydligare visar hur kunderna värdesätter en produkts attribut.  
 
Studien skrivs på uppdrag av företaget Avtre AB. Företaget utvecklar och säljer 
mjukvaraprogram. De är nu i takt med att utveckla en säkerhetskopieringstjänst riktad 
mot mindre företag. Studien syftar till att ge underlag för Avtre kring hur de skall 
komponera produktattributen till en produkt som ger en hög kundtillfredsställelse. 
Studiens problemformulering lyder: ”Utifrån hur Avtres målgrupp värderar 
produktattributen i en säkerhetskopieringstjänst, vilka produktattribut bör Avtre 
investera i?” 
 
Det första steget i att söka svaret på problemformuleringen var att bestämma vilken 
population vi ämnade undersöka. Populationen bestämdes tillsammans med en 
representant från Avtre. Kravet för att inkluderas i populationen är företag som är 
lokaliserade i Luleå med en till fem anställda samt en omsättning på större än 1.5 
miljoner. vilka attribut som skulle undersökas. För att bestämma vilka attribut vi skulle 
undersöka sammankallades en fokusgrupp bestående av tre företag med likadana 
kriterier, dock från Umeå istället från Luleå. Utifrån kundernas åsikter bestämde vi, 
tillsammans med representanten från Avtre, vilka attribut som skulle undersökas. 
Efter att det bestämts vilka attribut som skulle undersökas skapades en enkät med 
frågor till syfte att kategorisera de valda attributen med hjälp av den förfinade Kano 
modellen.  
 
Vårt uppdragsföretag bidrogRespondenterna kontaktades först via telefon, för att öka 
engagemanget kring enkäten, därpå skickades enkäten ut via mail. 33 respondenter 
besvarade enkäten. 
 
Vårt uppdragsföretag Avtre skapade en lista över målpopulationen utifrån de tidigare 
bestämda kriterierna. Utifrån listan gjordes ett systematiskt urval där vart femte 
företag ingick. Företagen kontaktades via telefon varpå enkäten skickades ut via e-
mail.      
 
 
 



 
 
Resultaten från empirin visar att attributen som undersökts påverkar olika i den grad. 
Attributet att vara det säkraste alternativet på markanden blev det attribut som i störst 
grad bidrog till kundtillfredsställelse. Nedan presenteras en tabell som sammanfattar 
de resultat studien utmynnat i.  
 
Produktattribut Förfinade Kano modellen Utveckla? 
Leverans via E-mail Omvänt Attribut  +/- 
Leverans via CD-skiva Lågt bidragande Attribut  +/- 
Lokalt kontor Onödigt Attribut  -- 
Billigare än konkurrenter Högt Bidragande Attribut  ++ 
Säkrare än konkurrenter Högt Bidragande Attribut  ++ 
Inte tillgång anv.information Nödvändigt Attribut  ++ 
Onlinesupport Lågt attraktivt attribut.  + 
Historikfunktion Lågt attraktivt attribut.  + 
Normalanvändare Högt Bidragande Attribut  + 
Flexibel Kritiskt Attribut  ++ 

 
Figur 19. Tabell över förslag för implementering av produktattribut. ”- -” = attributet bör inte alls utvecklas, ”-” = attributet är 
mindre lönsamt att utveckla, ”+/-” = attributet är bra att utvecklas, men kan exkluderas om prioriteringar måste ske, ”+” = 
attributet är bra att inkludera, ”++” = attributet är mycket bra att inkludera 

 
Vi rekommenderar Avtre att utveckla dessa attribut: Leveranssätt via både CD-skiva 
och e-mail, Prissätta produkten efter värde och konkurrerande lösningar, Hög 
säkerhet i säkerhetskopieringstjänsten, Ge val till kunderna huruvida Avtre skall ha 
åtkomst till deras säkerhetskopierade information, Normalanvändaranpassat anser vi 
är ett nyckelattribut för Avtre och deras målgrupp om mindre företag, Flexibilitet i 
programvaran bör Avtre tänka på då användare ej får bli begränsade i sitt 
användningsområde. Attributet Lokal kontor rekommenderar vi Avtre att inte fokusera 
på vid eventuell expansion till andra städer. Attributen onlinesupport och 
historikfunktion ska Avtre endast satsa på om lediga resurser finns samt om inte 
annat mer bidragande attribut kan prioriteras.  
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1. 

Problembakgrund 
 
 
Den pågående globaliseringen leder till möjligheter för företag i form av större 
marknader. Globaliseringen skapar även hot för företag, då antalet aktörer på 
marknaderna ökat vilket leder till ökad konkurrens. Den ökade konkurrensen ställer 
allt högre krav på företag. För att lyckas krävs att företag kan anpassa sig till 
marknadens förändringar, möta kundernas behov och leverera kvalitativa produkter 
(Wallace 1992 se Büyüközkan, Feyzioğlu 2005; Busacca and Padula 2005). 
 
Den kvalité företagen måste leverera i sina produkter grundas i de attribut produkten 
består av samt i vilken grad de uppfylls. För att företag skall kunna göra detta krävs 
insikt i hur en produkt med dess attribut uppfattas av kunderna, en insikt som kan 
vara svår att nå. Det finns behov av en enkel och träffsäker metod för att kunna 
identifiera en produkts attribut enligt Li, Tan & Xie (Yang 2005). 
 
Marknadens ökade rörlighet, till följd av den tilltagande konkurrensen, medverkar till 
att företag i snabbare takt måste lansera nya produkter. Förmågan att 
produktutveckla blir i dessa marknader därför grundläggande och viktig (Wallace se 
Büyüközkan, Feyzioğlu 2005). Eftersom marknaden förändras krävs snabbare 
produktutvecklingar vilket skapar problem för många företag, då risken ökar att de 
släpper ut inaktuella produkter som lätt blir misslyckade produktsatsningar. 
Konsumentmarknaden har idag en omättlig aptit på ”nya” produkter, men samtidigt 
misslyckas 80 procent eller mer av ”nya” produkter på grund av undermålig 
produktutveckling. Detta är något som skapar problem för företag i form av bland 
annat ökade produktutvecklingskostnader. (MCB UT Ltd 2003)  
 
Ofta tar den misslyckade produktutvecklingen sin grund i att företag använder sig av 
inaktuella marknadsundersökningar för att undersöka kundernas behov, vare sig 
undersökningen gäller kundernas behov av produkten eller behovet av produktens 
olika egenskaper. Att arbeta utifrån ett förväntat behov snarare än ett säkerställt 
behov ökar risken att den utvecklade produkten inte matchar det behov kunderna 
har. (Almquist, Kon and Bock 2004)  
 
För att skapa en lyckad produkt krävs att produktutvecklingen grundar sig utifrån ett 
säkerställt behov hos kunden. Detta innebär att produkten i sig skall ha en given 
marknad samt att mixen av produktegenskaper bör vara optimalt avvägd. De flesta 
företag vet dock inte hur behoven för deras nya produkters attribut kan säkerställas. 
För att minska antalet misslyckade produktutvecklingar krävs metoder för att 
överbrygga gapet mellan kunders behov och de behov företagens utvecklade 
produkter tillfredsställer. (Almquist, Kon & Bock 2004) 
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Vilken metod bör användas för att möta kunders behov på ett träffsäkert sätt? Hur 
kan företag använda sina produkters attribut för att skapa produktkvalité? Ett av de 
instrument som mäter hur kunder upplever de olika produktattribut är Kano modellen. 
Kanos modell presenterar en metod för att säkerställa vad kunder uppfattar som 
viktiga egenskaper i en produkt. Modellen kan vidare visa hur dessa egenskaper 
kopplas till produktens attribut samt hur dessa attribut bidrar till den totala 
kundtillfredsställelsen. Med hjälp av en sådan modell kan företag bättre styra och 
anpassa sina produkters attribut för att möta kunders behov. (Matzler et al 1996) 
 
Företaget Avtre AB arbetar med framtagning och försäljning av digitala medier. Deras 
nuvarande projekt är en säkerhetskopieringstjänst med initiell målgrupp av mindre 
företag. Företaget har under sin första fas utfört marknadsundersökning då behovet 
för tjänsten klarlagts vilket utgjorde startskottet för företagets satsning. Avtre vill ha 
hjälp att optimera tjänsten för att ge maximal kundtillfredsställelse och på så sätt öka 
chansen för att långsiktigt lyckas. Vi kommer att besvara Avtres förfrågan genom att 
undersöka hur attributen i Avtres produkt bidrar till kundtillfredsställelsen. Detta leder 
fram till vår problemformulering: 
 

1.1 Problemformulering   
Utifrån hur Avtres målgrupp värderar produktattributen i en säkerhetskopieringstjänst, 
vilka produktattribut bör Avtre investera i? 
 

1.2 Syfte 
Att undersöka, från ett kundperspektiv, hur attributen i Avtres produkt kategoriseras. 
Denna kategorisering syftar till att hjälpa Avtre i sin produktutveckling att bättre 
anpassa sin produkt mot målgruppens behov. 
 

1.3 Definitioner 
Produktattribut: Vi definierar produktattribut som alla de egenskaper och faktorer som 
tillsammans skapar en produkt eller tjänst. 
 
Kundtillfredsställelse: Vi definierar kundtillfredsställelse som alla faktorer som bidrar 
till ett ökat värde för kunden vid köp av säkerhetskopieringstjänsten. 
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2. 

Teoretisk metod 
 
 
Under detta kapitel redogör vi för våra tidigare erfarenheter och vår syn på kunskap. 
Vidare redogörs för vilka teoretiska förutsättningar vi arbetar utifrån, hur vi ser på 
verkligheten och hur detta kommer att påverka uppsatsen. Vidare presenteras vår 
forskningsstrategi.  
 

 

2.1 Motivation till studien 
Den praktiska motivationen utgörs av en förfrågan från företaget Avtre AB. Avtre 
arbetar idag med produktutveckling av digitala medier och en av produkterna som 
ligger i produktutvecklingsfasen är en säkerhetskopieringstjänst. De vänder sig till 
mindre företag och vill ha en tjänst som är anpassad för denna specifika målgrupp. 
Avtre har tidigare gjort en marknadsundersökning för att identifiera potentiella kunder 
för säkerhetskopieringstjänsten. Avtre vill veta hur de ska anpassa sin produkt för att 
skapa en attraktiv produkt som matchar mot kundernas behov.  
 
Studier har gjorts som berör produktutveckling för företag inom mjukvarubranschen. 
Vi vill dock specifikt bidra genom att undersöka ett mindre mjukvaruutvecklande 
företag i Umeå under deras produktutveckling. Då forskning i området är bristande 
utgör detta vår teoretiska motivation.  

2.2 Förutsättningar och förförståelse 
Vår förförståelse kommer att påverka uppsatsen, detta mer eller mindre omedvetet. 
Förförståelse består av våra föreställningar och erfarenheter som i sin tur baseras i 
vår sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter. (Johansson Lindfors 
1993) Följaktligen har vi båda underliggande faktorer som kommer att påverka 
uppsatsen. Vi som skriver uppsatsen har olika bakgrund. En av oss har studerat 
oavbrutet sedan gymnasiet medan den andra av oss har arbetat cirka 7 år som 
säljare med erfarenheter från produkt- samt tjänsteförsäljning. Detta tror vi leder till 
att en av oss har en mer teoretisk synvinkel medan den andre av oss som har 
erfarenheter från arbetslivet lättare refererar till yrkeslivet. Detta tror vi leder till en 
positiv gruppdynamik då våra olika bakgrunder kompletterar varandra väl. 
 
Avtres representant har satt in oss i hur deras tjänst är tänkt att fungera. Vi tror att 
Avtres tjänst i viss mån kan vara en generationsfråga i huruvida det är enkelt att ta till 
sig deras tjänst. Vi båda tillhör en generation som levt med datorer under större delen 
av vårt liv och anser oss därför ha god förståelse för hur deras koncept fungerar. 
Våra teoretiska referenser kommer i stort påverkas från det program vi snart avklarat, 
nämligen Service Management programmet, där företagsekonomi är huvudämnet 
och tjänstemarknadsföring varit i fokus genom utbildningen. 
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2.3 Verklighets och kunskapssyn 
De olika varianterna av kunskapssyner som existerar kan härledas tillbaka till 
grundsynerna, hermeneutik och positivism. (Johansson Lindfors 1993) Generellt 
anser vi att båda synsätten bidrar till vetenskapen som verktyg i olika sammanhang 
beroende på avsikt och motiv, dock med varierande generaliserbarhet och djup. Vi 
menar att i denna studie är den traditionella naturvetenskapliga metoden, det vill 
säga via en positivistisk kunskapssyn, att föredra då generaliserbarhet är möjlig via 
kvantitativ enkätundersökning (Bryman 2001)   
 
Positivismen innebär att vetenskap skall vara objektiv utan värderingar (Bryman 
2001). Detta ligger i linje med objektivismen samt vår strävan att studien inte skall 
vara baserat på tolkningar och andra subjektiva värderingsmetoder utan att studien 
och dess resultat skall baseras utifrån objektiva resultat och tillvägagångssätt.  
 

2.4 Forskningsstrategi 
Vi har använt teorier som rör utveckling av produkter som grund för att besvara vår 
forskningsfråga. Vår väg i uppsatsen har varit att skapa en referensram genom ett 
antal teorier för utveckling av produkter samt att det ska fokusera på att mäta en 
produkts egenskaper och hur de bidrar till kundtillfredsställelse. Teorigrunden 
berättar hur attributen skall mätas via en enkätutfrågning. Den berättar vidare hur 
enkätresultaten skall behandlas för analys, där produktens attribut inte bara viktas 
utan även kategoriseras. Kategoriseringen ligger sedan till grund för vidare 
produktutveckling. Denna metod överensstämmer med det deduktiva angreppssättet 
(Bryman 2001).  
 
Målet med studien är att generera resultat för Avtre säkerhetskopieringstjänst. Det är 
av stor vikt att resultaten är generaliserbara över Avtres målgrupp då ändringar i 
produkten inte kommer att vara individanpassade utan standardiserade för 
målgruppen i sin helhet. En kvantitativ datainsamlings metod är att föredra då vi 
avser att samla mindre information i från en större del av målpopulationen. Vilket 
stämmer överens med vårat mål med generalisering (Bryman 2001) 
 

2.5 Källinsamling 
Efter att uppdragets karaktär blivit klarlagt fokuserades informationssökning kring 
källor som tog upp hur produkters attribut värderas av kunder. Vi inledde 
litteratursökningen genom att bilda oss en uppfattning kring hur litteraturen kring 
ämnet produktvärdering såg ut. Detta gjorde genom sökningar i Umeå 
Universitetsbibliotek (UB) efter böcker kring ämnet produktutveckling. Vi letade vidare 
vetenskapliga artiklar via databaserna Business source premier (EBSCO) och 
Emerald fulltext. De sökord vi använde oss av vid artikelsökningen var product value, 
product attributes och creating service quality. Utifrån dessa sökord letade vi efter 
erkända teorier kring produktattribut. Vi fann två erkända kategorier (Watson 2003 se 
Witell, Fundin 2005) (Andersson 1991) kring hur en produkts attribut värderas och 
kategoriseras; Quality Function Deployment (QFD) och Kano modellen. Vi sökte 
vidare efter teorier som erbjuder alternativa teorier kring hur en produkts attribut 
värderas och kategoriseras för att skapa oss en så bred uppfattning kring ämnet som 
möjligt. I denna sökning fann vi en mindre beprövad teori som presenterade en 
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modell för kategorisering av produktattribut, kallad P-C-P modellen (Philip, Hazlett 
2001).  
 
Efter teorierna studerats kopplade vi dem till vår aktuella studie för att kunna välja 
den teori som bäst lämpades. Vi ansåg att Kano modellen var bäst lämpad för vår 
studie, varpå ytterligare sökningar kring modellen gjordes. En av de vetenskapliga 
artiklar som vi hittade under den Kanofokuserade sökningen var The Refined Kano’s 
Model and its application, skriven av Ching-Chow Yang. Denna artikel utvecklade 
Kanos modell, vilket möjliggjorde en rangordning internt av de olika produktattributen. 
Artikeln blev styrande i vårt arbete då vi ansåg att möjligheter för framtagande av 
produktattributens interna rangordning gav förutsättningar för att dra utförligare 
slutsatser och därmed ge vår uppsats och våra uppdragsgivare ett större värde.  
 
Vi har även använt oss av muntliga källor. En av våra muntliga källor utgörs av vår 
kontaktperson, Henrik Winroth från uppdragsföretaget Avtre. Henrik har bidragit med 
sin kunskap om hur produkten är uppbyggd. Denna kunskap bidrog till framtagandet 
av de attribut vi valde att undersöka. Framtagningen av produktattribut skedde även i 
samarbete med tre potentiella kunder som stämmer överens med Avtres målgrupp. 
Dessa potentiella kunder utgör vår andra muntliga källa.  
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3. 

Teori 
 
 
Forskning kring hur en produkts olika attribut kan kategoriseras utifrån hur det bidrar 
till kundtillfredsställelsen utgör vår teoretiska utgångspunkt.  Kapitlet presenterar tre 
teorier i ämnet varpå en av teorierna, Kano modellen, redogörs utförligare. Vidare 
presenteras en förfinad Kano modell, en modell som utgör grunden för vår studie. 
Denna modell utvecklar de attributkategorier Kano identifierat, vilket möjliggör en 
utförligare analys. Genomgående förs en argumentation kring valet av teori samt hur 
detta val påverkar studien. 
 

 

3.1 Inledning 
Studier visar att kundtillfredsställelse skapar högre framtida försäljning, ökad 
kundlojalitet samt att denna lojalitet grundas i den för kunden upplevda 
produktkvalitén (Eklof & Westerlund, Grost & Sirohi 1998, se Yang 2005) För att 
säkerställa kvalitén hos en produkts attribut, och därmed kundtillfredsställelsen, har 
företag de senaste två decennierna tillämpat olika kvalitetssäkringssystem  (Kano 
1996; Kondo 2001, se Yang 2005) 
 
Sambandet mellan produktattributens kvalité och dess inverkas på den totala 
kundtillfredsställelsen ansågs tidigare vara ett linjärt samband. Det ansågs att en 
förbättring av ett produktattribut automatisk gav en ökning i kundtillfredsställelsen. 
Forskare anser dock att detta samband inte är självklart. Sambandet är komplexare 
än så. (Matzler & Hinterhuber 1998, se Yang 2005) Denna skepsis har bidragit till att 
studier i ämnet av bland annat Schvaneveldt som genomförts i hopp om att 
säkerställa samband mellan en produkts attribut och dess bidrag till 
kundtillfredsställelse (Schvaneveldt 1991, se Yang 2005). Genomförda studier kring 
detta samband visar att en produkts attribut bidrar på olika sätt till hur nöjd kunden 
blir av produkten.  
 
Vidare dras slutsatser att en produkts attribut är av olika karaktär. Exempelvis kan ett 
attribut hos en produkt upplevas positivt om det inkluderas i produkten, precis som 
det kan upplevas negativt av kunden om attributet inte skulle finnas med. Ett annat 
exempel kan vara att en produkts attribut kan upplevas positivt när det finns 
inkluderat i produkten men om det inte finns inkluderat så upplever kunden trots det 
ingen saknad eller minskad nöjdhet. Detta påvisar att positiva och negativa 
produktattribut inte tvunget är motsatser, utan snarare två av de byggstenar som 
skapar en kunds totala nöjdhet (Mittal, Anderson 2000; Mittal 1998, se Busacca, 
Padula 2005) 
 
Watson säger att det finns en modell, vilken behandlar frågan kring attributs olika 
karaktärer, som de senaste tjugo åren blivit erkänd (Watson 2003, se Witell, Fundin 
2005). Denna modell kallas Kano modellen vilken utvecklades av Kano (1984). 
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Kanos modell syftar till att kategorisera en produkts attribut utifrån hur de bidrar till 
den totala kundtillfredsställelsen. Med hjälp av en sådan modell kan företag bättre 
styra och anpassa sina produkters attribut för att möta och överträffa kunders 
förväntningar. Ett av de områden Kano modellen är effektiv inom är 
produktutveckling. Företag kan inte alltid utveckla och investera i alla de 
produktattribut de avser. Detta leder till att val mellan olika investeringar är 
förekommande. Här är Kano modellen ett bra hjälpmedel för att se vilka attribut som 
påverkar kundtillfredsställelsen positivt och därmed bör utvecklas. (Yang 2005) Det 
finns andra teorier som också syftar till att mäta en produkts attribut. Två av dessa, 
Quality Function Deployment och P-C-P modellen presenteras nedan. 

 

3.2 Alternativa attributskategoriseringsteorier  
Vi kommer nu att presentera alternativa teorier för kategorisering av produktattribut. 
Dessa teorier kommer inte användas för att lösa problemformuleringen. De 
alternativa teorierna presenteras för att ge läsaren en inblick i teoriområdet som 
sådant samt försäkra läsaren att den teori som är mest lämpad för vår studie valts. 
Det senare görs genom att koppla teorierna till vår specifika studie och där visa på de 
problem som kan uppstå. 

3.2.1 Quality Function Deployment (QFD) 
QFD är en metod för produktutvecklingsarbeten med matrisfunktion och analys 
process. Modellen söker sin legitimitet i att effektivisera och systematisera processen 
med produktutveckling i en allt snabbare föränderlig marknad som hela tiden skapar 
nya förutsättningar. I slutändan är det alltid människor som skall köpa/använda 
produkter oavsett om köparen handlar som privatperson eller företagare. Därför 
fokuserar QFD metoden på att lyssna på kunder i företagets målgrupp för att ta reda 
på deras behov och krav. Dessa krav skall sedan genomsyra hela 
produktutvecklingsprocessen genom att operationalisera kundernas önskemål 
genom företagets olika avdelningar. QFD hanterar problemet med vaga kundkrav, 
som exempelvis att produkten är enkel eller effektiv, genom att översätta dessa till 
tekniska och användbara termer. (Andersson 1991) 
 
Metoden syftar till att mäta kundtillfredsställelse, vilket definieras som ”en produkts 
förmåga att tillgodose uttalade och underförstådda behov.” (Andersson 1991 s.10) 
Vidare består produkten utav ett flertal egenskaper som tillsammans utgör produkten. 
Olika mix av egenskaper resulterar i en produkt med olika kundtillfredsställelse. 
(Andersson 1991) 
QFD-metoden kan tillämpas i fyra steg. Det första steget är Produktplaneringsfasen 
där det fokuseras på att hitta och operationalisera kundernas behov, krav och 
önskemål. Nästa steg, Komponentplaneringsfasen, innebär att överföra kundernas 
krav från föregående fas till krav som gäller för delsystem och komponenter. Den 
tredje fasen, Processplaneringsfasen, handlar om att överföra krav från 
komponentfasen till produktionsprocessen. Slutligen kommer 
produktionsplaneringsfasen där tidigare krav från processplaneringsfasen skall följas 
upp och kontrolleras. QFD-metoden har rönt störst framgångar är inom 
produktplaneringsfasen då denna fas är vital för fortsatt arbete, samtidigt som företag 
många gånger inte har erfarenhet av kunskapsinhämtning utanför företaget. 
(Andersson 1991) 
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3.2.1.1 Kritik och användningsområde; QFD 
Modellen består inte av några nya idéer i produktutveckling, utan består snarare av 
flera tidigare kända arbetsverktyg vilket ger legitimitet för modellen. Problematiken i 
produktutveckling rör oftast inte enskilda delar i produktutvecklingsfasen, utan 
snarare handlar produktutveckling om svårigheten att koordinera dessa behov 
genom företagets olika avdelningar. Olika avdelningar arbetar med olika saker och är 
olika utbildade och kommunicerar på olika sätt, vilket talar för QFD metod som 
helhet. Den första fasen i all produktutveckling bör inledas med att konkretisera 
kundens röst till företagets språk, teknologin och QFD har ett tydligt sätt göra detta 
på. En studie visar att positiva resultat av QFD användande kan påverkas av andra 
faktor än QFD själv, att ett företag initierar ett projekt skapar motiverade anställda, 
vilket i sin tur ökar deras prestationer, att företaget har omfattande tekniskt support 
också ökar QFDs resultat. (Hermann et al 2006) Modellen första steg, 
produktplaneringsfasen är den fas som skulle kunna vara tillämpbar i vår studie. 
Dock är företaget vi undersöker ett mindre företag med fyra anställda vilket minskar 
problematiken med koordinering mellan olika avdelningar. Vi anser vidare att 
modellen är för grund i mätningarna av produktegenskaperna, dimensionerna och 
kategorierna. 

3.2.2 P-C-P Modellen 
Philip och Hazlett (2001) har utvecklat en modell kallad P-C-P modellen. Den syftar 
till att öka tjänstekvalitén genom att kategorisera tjänstens attribut. Författarna anser 
att tjänsteföretag har olika förutsättningar för att skapa kundtillfredsställelse och 
tjänstekvalité. Därför bör varje tjänsts specifika attribut undersökas istället för att 
anpassa en generell metod för utvecklandet av servicekvalité. Idén bakom modellen 
är att dela upp en tjänsts olika aspekter, här kallade attribut, utifrån hur de bidrar till 
tjänsteproduceringsprocessen. Modellen delar upp attributen i tre kategorier; 
väsentliga -, grundläggande - och perifera attribut.   
 
Grundläggande attribut innefattar all personal samt den organisation som kunden 
måste samverka under tjänstens produceringsprocess. Tanken är att grundläggande 
attribut skapar de förutsättningar som krävs för att kunna leverera de väsentliga 
attributen, vilka i sin tur skapar kundtillfredsställelse. (Philip och Hazlett 2001) -Philip 
och Hazlett (2001) menar att västenliga attribut utgör de attribut som skapar 
slutresultatet i tjänsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. P-C-P Modellen (Philip, Hazlett 2001) 

 

Extra attribut till syfte att förhöja  
slutvärdet för kunden 

Slutresultatet – vad kunden förväntar sig 
erhålla från tjänsteproduceringsprocessen 

Personal, processer och den 
organisation kunderna samverkar med 
under tjänsteproduceringsprocessen 

Minskad påverkan på  
kundtillfredsställelse 
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Västenliga attribut bidrar mest till kundtillfredsställelsen av de tre kategorierna. Det är 
exempelvis meningslöst om personalen gör ett bra jobb om slutresultatet av tjänsten 
inte kan levereras. Perifera attribut är attribut en organisation kan erbjuda, som från 
kundens synvinkel ger ett förhöjt värde av tjänsten. Det kan exempelvis vara att 
tjänsten snabbt går att köpa. 

3.2.2.1 Kritik och användningsområde; P-C-P modelle n 
Philip och Hazlett (2001) nämner brister i sin modell. De menar att modellen än så 
länge endast kan ses som en prototyp, då den empiriskt inte testats ett flertal gånger. 
Detta skulle kunna utgöra teoretisk motivation för vår studie, vi anser dock att 
modellen ej är tillämpbar på vår studie.  Philip och Hazlett (2001) påpekar nämligen 
ett behov av att undersöka hur formen av kontakt mellan kund och personal påverkar 
kundtillfredsställelsen. Vårt uppdragsföretag kommunicerar primärt via telefon samt 
via brev/e-mail med deras kunder. Då det ej är fastställt hur detta påverkar modellens 
användbarhet anser vi den vara mindre lämplig. Vi anser vidare att vi inte kan 
undersöka denna fråga, dels på grund av otillräckliga kunskaper samt på grund av 
den begränsade tidsramen.   

3.2.3 Slutsats alternativa attributsteorier 
Utifrån den ovan nämnda diskussionen, kring P-C-P modellen och QFD:s 
tillämpbarhet på vår studie, anser vi att varken P-C-P modellen eller QFD är 
tillämpbar på vår studie. Vi valde istället att fokusera vår studie kring den teori Kano 
(1984) utvecklat. Kanos teori utgörs av en modell, kallad Kano modellen, som 
presenteras vidare nedan.    
 

3.3 Kano modellen 
Kanos modell bygger på vetskapen om att vissa attribut bidrar mer till den totala 
kundtillfredsställelsen än andra. Modellen tar sin utgångspunkt i att hur attributens 
påverkan vid avsaknad skiljer sig produktattribut emellan. Kano menar att 
avsaknaden av ett attribut kan leda till minskad kundtillfredsställelse medan 
avsaknaden av ett annat attribut inte behöver påverka kundtillfredsställelsen. Kanos 
modell innefattar fem produktattributkategorier; attraktiva attribut, förväntade attribut, 
bas attribut, betydelselösa attribut och omvända attribut. Dessa attributkategorier 
återspeglar hur attributen påverkar kundtillfredsställelsen. Alla attributskategorier 
påverkar kundtillfredsställelsen på olika sätt, beroende på när de inryms i produkten 
och när de avsaknads. (Kano 1984, se Matzler et al 1996) 

3.3.1 Attraktiva attribut 
Attraktiva attribut innefattar attribut som då de ej finns inkluderade inte påverkar 
kundtillfredsställelsen negativt. Finns däremot attraktiva attribut inkluderade påverkas 
kundtillfredsställelsen starkt positivt. Attribut hamnar ofta i denna kategori på grund 
av att kunden inte väntat sig att attributet fanns inkluderat, vilket leder till överträffade 
förväntningar. Detta skapar den positiva effekten som karaktäriserar attraktiva 
attribut. (Kano 1984, se Matzler et al 1996) 
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Figur 2. Kano modellen (Kano et al 1984) 

3.3.2 Förväntade attribut 
De attribut som när de finns inkluderade ökar kundtillfredsställelsen och vid avsaknad 
minskar kundtillfredsställelsen kallas förväntade attribut. Vid dessa attribut finns ett 
linjärt samband mellan i vilken grad de innefattas i produkten och produktens totala 
kundtillfredsställelse. Det faktum att det är linjärt gör denna kategori viktig för 
företagen, då det innebär att ökade attributinsatser bidrar till ökad 
kundtillfredsställelse. Ett exempel på detta attribut är en klippning hos en frisör. 
Kunden förväntar sig att bli bra klippt och desto bättre klippt kunden blir desto mer 
ökar kundtillfredsställelsen. (Kano 1984, se Matzler et al 1996) 

3.3.3 Bas attribut 
Bas attribut innefattar attribut som kunder förväntar sig. Då kunden förväntar att sig 
attributet är inkluderat innebär det ingen ökning av kundtillfredsställelsen om det finns 
inkluderat. Det bidrar däremot kraftigt negativt om det inte finns inkluderat. Därför är 
det viktigt att åtminstone grundläggande uppfylla bas attributen. (Yang 2005) Bilstolar 
i en bil är ett exempel på bas attribut. De allra flesta förväntar sig att det skall finnas 
bilstolar i en bil. Detta gör att bilstolarna inte bidrar till kundtillfredsställelsen då de 
finns i en bil. Däremot skapas ett kraftigt missnöje om de inte finns bilstolar i en bil. 
(Kano 1984, se Matzler et al 1996) 

3.3.4 Betydelselösa attribut 
Det finns attribut som varken påverkar negativt eller positivt vid vare sig innefattande 
eller avsaknad. Dessa attribut benämns betydelselösa attribut. Dessa attribut är 
något företagen bör lägga lite eller ingen vikt vid, då de ej påverkar den totala 
kundtillfredsställelsen. (Yang 2005) 

3.3.5 Omvända attribut 
Omvända attribut är de attribut som vid innefattande bidrar negativt till 
kundtillfredsställelsen men som vid avsaknad bidrar positivt. Detta återspeglar det 
faktum att kunder uppskattar attribut olika. Enligt vissa kunder ger exempelvis en 
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högteknologisk produkt ett mervärde, medan det för andra innebär något negativt. 
(Yang 2005) 
 

3.4 Kritik och användningsområde; Kano modellen 
Busacca och Padula (2005) riktar kritik mot Kano modellen. Då ett av syftena bakom 
metoden att kategorisera attribut är att ge förutsättningar för företagen att kunna 
optimera sina resurser mot rätt attribut, blir avsaknaden av rangordning tydlig. Utan 
rangordning vet företagen endast vilka attribut de bör satsa på, men inte i vilken 
mängd.   
 
Busacca och Padulas (2005) kritik mot saknaden av intern randordning är kritik vi 
försöker eliminera. Genom att utforma frågeutformningen så att frågor, angående 
attributen betydelse vid köp av produkten, ställs kan en intern rangordning av de 
olika attributen nås. Detta kommer vi att utföra genom en förfinad Kano modell, 
utvecklad av Ching-Chow Yang (2005). Kanos modell finns etablerad och används 
inom områden som affärsplanering och service management (Kano 2001 se Witell, 
Löfgren 2007). Vi anser att detta styrker användandet av modellen i vår studie, då 
dess användningsområde stämmer väl in i den fas vårt uppdragsföretag befinner sig 
i. Kano modellen är värdefull vid produktutvecklingen då den erbjuder insikt om hur 
attribut bidrar till kundtillfredsställelsen. Exempelvis ger kunskap kring vilka attribut 
som uppfattas attraktiva goda möjligheter att differentiera sin produkt jämte 
konkurrenterna. (Kano 1984, se Matzler et al 1996) 
 

3.5 Den förfinade Kano modellen  
Ching-Chow Yang (2005) har utvecklat Kano modellen för att ge utförligare 
information kring hur attributen värderas, och därmed vilket attribut som bör 
prioriteras vid en investering. Yang (2005) menar att varje attributskategori Kano 
använder kan delas i två kategorier, utifrån vilken betydelse attributet har. Genom att 
ställa frågor kring hur viktiga attributen är, när produkten skall köpas, kan den 
förfinade Kano modellen skapas. En sådan modell visar inte bara hur ett attribut 
bidrar till kundtillfredsställelsen vid närvaro respektive frånvaro, utan också hur högt 
kunden värderar de olika attributen. Yang (2005) har utvecklat modellen, där han/hon 
delar upp attribut kategorierna i två delar; en kategori där attributen anses viktiga och 
kategori där de anses mindre viktiga. Utifrån detta bildas tio 
produktattributskategorier beskrivna nedan. 

3.5.1 Uppdelning av bas attribut 
Anser kunderna att ett bas attribut är av mindre vikt klassas det som nödvändiga 
attribut, medan det klassas som kritiska attribut om kunderna anser attributet som 
viktigt. Yang (2005) menar att kritiska attribut måste uppfyllas väl för att nå en högre 
kundtillfredsställelse, medan nödvändiga attribut endast behöver tillfredställas på en 
grundläggande nivå.  

3.5.2 Uppdelning av förväntade attribut 
Yang (2005) delar in förväntade attribut i högt bidragande attribut och lågt 
bidragande attribut utifrån hur viktiga kunderna anser attributen är. Yang anser att 
företag bör beakta högt bidragande attribut, då det bidrar till ökad 
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kundtillfredsställelse och kan därmed leda till högre monetära vinster. Lågt 
bidragande attribut bidrar inte lika starkt till kundtillfredsställelsen vilket gör att de, vid 
brist på resurser, kan lämnas åt sidan till förmån för högt bidragande attribut. 

 

3.5.3 Uppdelning av attraktiva attribut 
Kategorin attraktiva attribut uppdelas i högt attraktiva attribut och lågt attraktiva 
attribut. Yang (2005) menar att högt attraktiva attribut ger företagen strategiska 
möjligheter, då dessa är starkt bidragande till kundtillfredsställelsen. De lågt attraktiva 
attributen har mindre betydelse, varpå Yang (2005) uppmanar företag att bortse från 
dessa, om en prioritering måste ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Den förfinade Kano modellen(Yang 2005) 

3.5.4 Uppdelning av betydelselösa attribut 
Sista kategorin, betydelselösa attribut, delas in i onödiga attribut och potentiella 
attribut. Onödiga är attribut som ej behöver inkluderas i en produkt, då de inte 
påverkar kundtillfredsställelsen. Potentiella attribut kan användas väl som en del i ett 
företags strategi kring produktattribut, då dessa attribut har potential att växa och 
övergå från betydelselösa attribut till attraktivt attribut.. Potentiella attribut kommer 
därmed över tid bli högt attraktiva eller lågt attraktiva attribut. (Yang 2005) 

3.5.5 Användningsområde förfinad Kano modell 
Med hjälp av denna metod skapas den interna rangordning som Busacca och Padula 
(2005) kritiserade Kano modellen för att sakna. Detta ger företagen den insikt som 
krävs för att kunna rikta resurserna inte bara mot rätt attribut, utan även mot det 
enskilda attribut som är mest fördelaktigt. (Yang 2005) Vi anser därmed att denna 
modell är att föredra då den, i förhållande till Kano modellen, ger mer kunskap kring 
hur en produktsattribut påverkar kundtillfredsställelsen.  
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3.6 Attributs dynamiska karaktär 
Kano anser att hur lyckade attribut uppfattas förändras över tid. (Kano 2001, se 
Witell, Fundin 2005) Kano bevisade detta genom en empirisk undersökning av hur 
uppfattningen om tv-fjärrkontrollen förändrats från 1983 till 1998. Studien visade att 
fjärrkontrollen 1983 ansågs som ett attraktivt attribut medan det 1989 klassades som 
ett förväntat attribut. Vid slutet av undersökningen, 1998, uppfattades fjärrkontrollen 
som ett bas attribut. Kano menar att lyckade serviceattribut går igenom fyra olika 
attributskategorier, visade i modellen nedan.  
    
 
   Betydelselösa attribut          Attraktivt attribut               Förväntade attribut              Bas attribut 
 
Figur 4. Kanos modell av attributs förändring över tid  (Kano 2001, se Witell, Fundin 2005) 
 
Kano menar att ett nytt attribut börjar som betydelselöst, kunden vet exempelvis inte 
alltid hur attributet fungerar och kan därmed inte förstå dess värde. När kunden har 
fått vetskap om hur attributet fungerar övergår attributet från betydelselöst attribut till 
attraktivt attribut. I detta läge har kunden inte använt attributet länge nog att det 
förväntas ingå, därför upplevs inte dess avsaknad som negativt. Detta förändras efter 
tid, vilket leder till att attributet med tiden förväntas ingå. När detta sker inträder 
attributet under kategorin förväntade attribut. Attributet kan där fortfarande bidra till 
kundtillfredsställelsen, men dess avsaknad upplevs här som negativt. Till sist inträder 
attributet i kategorin bas attribut. Kunden upplever nu attributet som standard och det 
förväntas alltid ingå. Därmed försvinner attributets möjligheter att bidra positivt till 
kundtillfredsställelsen, och kan endast orsaka minskningar i kundtillfredsställelsen vid 
sin frånvaro. (Kano 2001, se Witell, Fundin 2005) Levitt hävdar att hur attribut 
uppfattas skiljer sig individer emellan. Vad vissa uppfattar som attraktivt attribut 
uppfattar andra som bas attribut. (Levitt 1980, se Witell, Fundin 2005) 

3.6.1 Hur påverkar attributs dynamiska karaktär vår  studie? 
Vi finner resonemanget kring attributs dynamiska karaktär intressant för vår studie. 
Tjänsten vår uppdragsgivare avser att lansera innehåller innovativa attribut som inte 
inkluderas i liknande erbjudanden på markanden. Detta kan innebära att dessa 
attribut befinner sig i kategorin betydelselösa attribut, alternativt att den redan finns i 
kategorin attraktivt attribut. Vi tror att vilket det än må vara, påverkar det hur tjänsten 
bör marknadsföras. Är det så att företaget bör fokusera på att förklara och informera 
attributet om det finns i den betydelselösa kategorin medan om attributet om det 
ligger i den attraktiva kategorin så behöver inte företaget informera och upplysa 
kunden utan kan sälja produktegenskapen?  

3.7 Forskningshypotes 
Utifrån vår problemformulering och den teori vi presenterat skapade vi vår 
forskningshypotes. Vår forskningshypotes är; ”Produktattribut värderas olika av 
kunderna till mjukvaruprogramerare i Umeå” 
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4.  
Praktisk metod 

 
 
I kapitlet presenteras vår praktiska metodik genom arbetes gång. Frågor kring 
urvalsstrategin, undersökningsdesignen samt undersökningsmetoden diskuteras. Vidare 
presenteras hur en frågeutformning med Kanos modell ser ut, samt dess inverkan på 
studien. Kapitlet behandlar metoden för framtagandet av produktattributen, den gjorda 
pilotstudien samt studiens bortfall. Mot slutet redogörs tillvägagångssättet vid analysen.  

 

 

4.1 Urvalsmetod 
Vår population bestämdes i samråd med uppdragsföretaget Avtre. Vi diskuterade 
deras tänkta målgrupp vilket kom att utgöra vår målpopulation. Vi diskuterade även 
hur vi skulle anpassa vår undersökning efter vår förutbestämda tidsram och samtidigt 
skapa en värdefull undersökning för Avtre. Resultatet blev att urvalet grundades i 
Avtres tänkta målgrupp. Tillsammans bestämdes att urvalet skulle vara företag med 
mellan en och fem anställda, företagen skulle vara registrerade som aktiebolag med 
en omsättning med minst 1,5 mkr samt vara lokaliserade i Luleå. Avtre 
sammanställde därefter en lista på alla företag som matchade de ovan givna 
kriterierna. Denna lista, bestående av 349 företag, utgjorde populationen för vår 
undersökning.  
 
Inom tidsramen för studien är det alltför omfattande att undersöka alla enheter i den 
population som skall undersökas. Det krävs därmed att ett urval görs, där endast ett 
stickprov av populationen undersöks. (Bryman 2001) Inga regler kring hur stort 
stickprovet bör vara finns, däremot finns ett antal riktlinjer. Stickprovet bör anpassas 
till hur vilken tidsram undersökningen skall utföras inom samt hur mycket pengar som 
finns tillgängliga. Detta måste samtidigt vägas mot hur precist stickprovet skall vara, 
då ett större stickprov ökar precisionen. Populationens heterogenitet påverkar också 
storleken på stickprovet. Desto heterogenare populationen är desto större stickprov 
krävs. (Bryman 2001) Vi anser att vår population är relativt heterogen, då 
populationsurvalet inte tar hänsyn till olika branscher. Vi anser oss dock varken ha en 
längre tidsram eller en större budget, vilket gjorde att begränsade vårt stickprov. Vi 
ville samtidigt få ett stickprov som var precist gentemot det vi skulle mäta. Då vi 
räknade med bortfall på cirka 40 procent bestämdes ett stickprov företag från 
populationen. Vi valde därmed att sträva efter ett stickprov om 69 företag.  
 
Hur urvalet görs påverkar i vilken grad resultaten från studien kan generaliseras till 
hela populationen. För att generalisering skall vara möjlig krävs att urvalet inte är 
skevt, det urval som görs måste representera hela den valda populationen. Man 
säger att urvalet måste vara representativt. (Bryman 2001) Då vi syftar till att 
generalisera våra resultat, krävs att vårt urval inte är skevt. De vanligaste orsakerna 
till att ett urval blir skevt är att forskarna subjektivt påverkat urvalet. Detta leder till att 
enheterna i populationen inte har samma chans att hamna i urvalet, vilket inte är ett 
representativt urval. (Bryman 2001) Hur skall då ett urval utföras för att blir 
representativt och därmed göra resultatet generaliserbart?  
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För att undvika skevheter krävs att urvalet är ett sannolikhetsurval, där alla enheter i 
populationen har samma chans att bli vald. En av de urvalsmetoder som är ett 
sannolikhetsurval är systematiskt urval. I denna urvalsmetod väljs enheterna ut med 
hjälp av ett förutbestämt system. Exempelvis väljs var femte enhet ut, direkt från 
urvalsramen. Detta innebär att ingen mänsklig påverkan finns med i urvalsprocessen, 
vilket leder till att stickprovet är representativt. (Bryman 2001) Då representativiteten 
var uppfylld var systematiskt urval en metod vi kunde använda oss av. Vi ansåg 
vidare att denna metod var praktiskt lämplig att använda, då vår population redan var 
listad. Utifrån vår populationslista med 349 företag valdes vart femte ut till stickprovet. 
Före urvalet utfördes valde vi att slumpmässigt omplacera företagen i listan med 
hjälp av en dator. Detta då företagen på listan var systematiskt ordnade utifrån 
företagsnamn, vilket kan leda till skevheter i stickprovet. (Bryman 2001)    
 

4.2 Val av undersökningsdesign 
Undersökningsdesign bildar ramen för hur insamling och analys skall utföras. Fem 
vanligt nämnda undersökningsdesigner är experimentell design, tvärsnittsdesign 
longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Valet av 
undersökningsdesign görs bland annat utifrån vad undersökningen syftar till nå för 
resultat. Undersökningsdesignen påverkar exempelvis resultatens externa validitet 
samt i vilken grad generaliseringar är möjliga. (Bryman 2001) 
 
Vår teoretiska utgångspunkt, i och med användandet av Kano modellen, styrde oss 
till ett användande av enkäter eller strukturerade intervjuer som undersökningsmetod. 
Vårt val av undersökningsdesign begränsades därmed till de designer som använder 
enkäter eller strukturerade intervjuer; tvärsnittsdesign samt longitudinell design. Det 
finns likheter mellan de båda undersökningsdesignerna; båda syftar till att undersöka 
mer än ett fall och båda designerna utmynnar i kvantifierbar data som syftar till att 
finna sambandsmönster. En skillnad mellan de två designerna är att longitudinell 
design studeras urvalet minst två gånger vid två olika tillfällen. Detta leder till att 
metoden är mer tidkrävande samt att kostanden för undersökningen ökar (Bryman 
2001). Vi ansåg oss själva ha varken en längre tid på oss att utföra undersökningen 
eller någon större budget. Detta ledde till att vi valde bort longitudinell design till 
förmån för tvärsnittsdesignen.  
 

4.3 Frågeutformning med Kano modellen 
Efter valet av undersökningsdesign är gjort bör valet av undersökningsmetod göras. 
(Bryman 2001) Vare sig undersökningsmetoden är att skicka ut enkäter eller att 
använda sig av strukturerade intervjuer så måste frågeformulär skapas. När ett 
frågeformulär med inriktning mot Kanos modell utvecklas, måste varje fråga ställas 
dels ur funktionell form och dels ur dysfunktionell. Det innebär att frågan ställs utifrån 
att attributet är inkluderat och utifrån att attributet inte är inkluderat. På detta sätt kan 
man mäta hur kunden upplever attribut, både de inryms i produkten och när de 
avsaknads. Nedan visas ett exempel på hur frågeutformningen via användande av 
Kano modellen går till.  
 
Funktionell form:           
Biljetterna till bion går att köpa via internet, 
vad tycker du om det?   1. Jag ogillar det   
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      2. Jag kan acceptera det 
      3. Jag är neutral   
      4. Jag förväntar mig det 

      
5. Jag tycker om 
det   

         
Dysfunktionell form:       
Biljetterna till bion går inte att köpa via internet, vad 
tycker du om det?  1. Jag ogillar det   
      2. Jag kan acceptera det 
      3. Jag är neutral   
      4. Jag förväntar mig det 

      
5. Jag tycker om 
det   

              
Figur 5. Frågeutformning Kano modellen med fem svarsalternativ 
 

Respondenten uppmanas ta ställning utifrån fem givna svarsalternativ. När svaren 
inhämtats sätts de båda frågeformerna samman i en matris. Utifrån denna 25-rutiga 
matris kan attributet placeras i en kategori beroende på hur svaren på de två 
frågorna utföll. Matrisen nedan visar de olika attributskategorierna samt hur svarens 
placering påverkar den kategori attributet hamnat i.  
                             
Frågetyp   Dysfunktionell 
  Kundsvar Ogillar Kan acceptera Neutral Förväntar  Tycker om 
Funktionell Ogillar S A A A F 
  Kan acceptera O BL BL BL B 
  Neutral O BL BL BL B 
  Förväntar  O BL BL BL B 
  Tycker om O O O O S 

 
Figur 7 Svarsmatris med fem svarsalternativ. A= Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst, S= Skeptiskt. 

 
Här tillkommer en ny, rent metodisk, kategori; skeptiskt. Skeptiskt innebär att svaren 
respondenten givit motsäger varandra. Detta innebär att svaren bör ses som ett 
bortfall, då respondenten uppenbarligen inte uppfattat frågan på ett korrekt sätt. 

 

 

4.3.1 Frågeutformning med den förfinade Kano modell en 
Den förfinade Kano modellen används ställs frågor kring hur viktiga attributen är, vid 
köp av produkten. Respondenterna ges fem svarsalternativ, som visar hur viktig de 
anser attributet är när produkten skall köpas. (Yang 2005) 
 
Inte alls viktigt  Mindre viktigt  Jag är neutral  Viktigt  Mycket viktigt 

              
 
Figur 6. Frågeutformning med den förfinade Kano modellen (Yang 2005) 
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4.3.2 Kritik och användningsområde; Kano metodiken 
Busacca och Padula (2005) hävdar vidare att Kanos utformning med frågor av både 
funktionell och dysfunktionell karaktär gör utfrågningen klumpig och lång. De menar 
att detta kräver personlig intervju som val av insamlingsmetod, vilket är tidskrävande 
och leder till höga kostnader. 
 
Busacca och Padula (2005) riktade kritik gällande frågeformulärets krångliga 
utformning. Denna krånglighet kommer vi minska genom att använda oss av en 
alternativ frågeutformning, utformad av Kano (Kano 2001 se Witell, Löfgren 2007). 
De föreslår en frågeutformning med tre svarsalternativ, till skillnad från Kano fem 
alternativ från tidigare undersökningar (Kano 1984 se Matzler et al 1996).  

4.4 Val av undersökningsmetod 
Vi är medvetna om de för- respektive nackdelar som enkäter medför, jämfört med 
strukturerade intervjuer. Några fördelar är tidsbesparing, minskade kostnader samt 
ingen medförd intervjuareffekt. Intervjuar effekten innebär inte bara att respondenter 
riskerar färgas av intervjuaren. En än viktigare aspekt är att respondenten vill vara 
intervjuaren till lag, och därför svarar mer positivt på frågorna än de egentligen 
önskar (Bryman 2001). Dessa fördelar bidrog till att vi valde enkäter som 
undersökningsmetod. Vi anser det att strukturerade intervjuer praktiskt vore svårt att 
genomföra med vår tidsram, då vi syftar till att undersöka en mindre mängd 
information från ett större antal respondenter. En nackdel med enkäter är att 
respondenten inte kan bli hjälpt ifall oklarheter uppstår (Bryman 2001). Vi har därmed 
anpassat en alternativ, enklare, frågeutformning för att förenkla besvarandet. En 
annan nackdel är att enkäter tenderar drabbas av större bortfall (Bryman 2001). Vi 
har dock vidtagit åtgärder i strävan att minska bortfallet. 
 
Busacca och Padula (2005) menade att krångligheten med Kanos frågeutformning 
leder till att frågorna måste ställas i samband med en strukturerad intervju. 
Strukturerade intervjuer gör att respondenten vid oklarheter kan ta hjälp av 
intervjuaren för att bättre kunna besvara frågorna. (Bryman 2001). Detta menar 
Busacca och Padula (2005) löser problematiken kring krångligheten. Vi kommer, som 
tidigare nämnt, minska problematiken med Kanos krånglighet genom att välja en 
alternativ, mindre krånglig frågeutformning. Det finns även generella förslag hur 
frågor kan utformas för att öka användarvänligheten, förslag vi anammat. Detta 
inkluderar att minska antalet öppna frågor, då slutna frågor tenderar vara lättare att 
besvara. Vi har vidare utformat en kort enkät med få följdfrågor, då längre och 
svårförståliga enkäter riskerar trötta ut respondenten. (Bryman 2001) Detta anser vi 
minska krångligheten med Kanos frågeutformning tillräckligt för att inte vi skall 
behöva använda oss av strukturerade intervjuer. Vi valde därmed att skicka ut 
enkäterna via e-mail till det utvalda stickprovet där de själva fick läsa och besvara 
enkäten. Respondenterna gavs en svarstid om sju dagar. Vi valde dock att ringa ut till 
de utvalda företagen före, för att erhålla deras e-mail. Vi meddelade även att en 
enkät kommer skickas till dem. Att ringa ut till respondenterna ökar kostnaderna, men 
bidrar samtidigt till en högre svarsprocent (Matzler et al 1996). Vid utringningen 
användes ett standardiserat introduktionsbrev för att minska effekten från 
intervjuaren. (Bryman 2001)  
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4.5 Kanos frågeutformning i tre nivåer 
Kano har utvecklat en enklare frågeutformning där antalet svarsalternativ minskats 
från fem till tre. Detta för att bemöta den kritik som rört enkätens krånglighet. I den 
nya utformningen lyder de tre svarsalternativen; jag är nöjd, jag är neutral eller jag är 
missnöjd. Detta är enligt Kano tillräckligt för att fånga känslan som behövs för 
kategorisering av attributen. (Kano 2001, se Witell, Löfgren 2007) 
 
Nedan följer ett exempel för att förtydliga hur en fråga ställs samt hur 
svarsalternativen leder till kategoriseringen. Antag i detta exempel att svaranden 
ansåg sig vara neutral (2) gällande den funktionella frågan samt missnöjd (1) 
gällande den dysfunktionella frågan.  
 
Funktionell form:         
Biljetterna till bion går att köpa via internet, 
vad tycker du om det?   1. Jag är missnöjd 
      2. Jag är neutral 
      3. Jag är nöjd 
        
Dysfunktionell form:      
Biljetterna till bion går inte att köpa via internet, vad 
tycker du om det?  1. Jag är missnöjd 
      2. Jag är neutral 
      3. Jag är nöjd 
            

Figur 7. Frågeutformning Kano modellen med tre svarsalternativ (Kano 2001, se Witell, Löfgren 2007) 

 
I denna frågeutformning bildas en matris med nio rutor, där svaren sedan placeras. 
Liksom frågeutformningen från Kano så tillhör attributet den kategori där flest svar 
hamnat (Kano 2001, se Matzler et al 1996). I vårt exempel ansåg sig den svarande 
vara neutral (2) gällande den funktionella frågan samt missnöjd (1) gällande den 
dysfunktionella frågan.  
 
 
 
 
Svaren från detta exempel utmynnar i att den svarande klassar attributet som ett bas 
attribut.  
        
Frågetyp   Dysfunktionell 
  Kundsvar Nöjd Neutralt Missnöjd 
Funktionell Nöjd S A F 
  Neutralt O BL B 
  Missnöjd O O S 

Figur 8. Kategorisering med tre svarsalternativ. A= Attraktivt F= Förväntade B= Bas attribut O= Omvända BL= Betydelselöst S= 
Skeptiskt (Kano 2001, se Witell, Löfgren 2007) 

 
Vi anser att denna alternativa frågeutformning är bättre lämpad för vår undersökning. Den 
underlättar svarsprocessen för respondenterna, då det bara finns ett svarsalternativ om 
respondenten är positivt respektive negativt inställd till attributet. (Witell, Löfgren 2007)  
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Säkerhetskopieringstjänsten 

Pris Användarvänlighet Säkerhet 

Lokalt kontor 

Online support 

Säkraste valet 

Skyddade filer 

Lätthanterligt 

Smidig leverans 

Flexibelt 

4.6 Skapandet av produktattributsfrågorna 
För att skapa enkätfrågorna krävs vetskap kring vilka produktattribut som kunderna 
anser viktiga. Eftersom vissa attribut är sådana kunderna inte förväntar sig är vanliga 
frågor kring attributen ej att föredra. Detta skull e riskera att bara de uppenbara 
attributen nämns medan övriga attribut missas. Istället bör övergripande frågor kring 
produkten ställas så att de underliggande faktorerna kan identifieras. Vilka 
associationer gör kunden när de använder produkten? Vilka problem associerar 
kunderna produkten med? Vad är avgörande när kunden köper produkten? Hur skulle 
kunden ändra produkten om de gavs chansen? Svaren på dessa frågor kan sedan 
kopplas till konkreta attribut hos produkten. Dessa attribut bildar sedan de frågor som 
ingår in enkäten. (Kano 1984, se Matzler et al 1996) 

Våra attribut identifierades genom att vi sammankallade en fokusgrupp där vi talade 
med tre potentiella kunder. Dessa kunder var inte inkluderade i populationen för att 
undvika ett eventuellt skevt urval. Vi tillsammans med kunderna försökte utifrån 
frågorna identifiera de behov produkten syftar till att lösa, varpå vi gick djupare i vår 
identifikation av kunders behov för att lättare kunna koppla behoven till konkreta 
attribut i Avtres tjänst. Efter diskussionen med kunderna inleddes ett möte med 
kontaktpersonen på Avtre AB där vi, utifrån kundernas åsikter, sammanställde de 
attributskategorier vi ämnade undersöka.  Slutresultatet följer nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Val av attribut att undersöka i säkerhetskopieringstjänsten. 

4.7 Pilotstudie 
Före undersökningen utförts är det fördelaktigt att först utföra en pilotstudie. En 
pilotstudie syftar till att bland annat undersöka hur frågorna i enkäten fungerar. 
Pilotstudier är viktiga vid enkätundersökningar, då forskarna annars inte får någon 
feedback från respondenterna innan de slutgiltiga enkäterna skickas ut. (Bryman 
2001) 
 
Deltagarna i pilotstudien bör ej ingå i det urval man gjort om man syftar till att 
använda ett sannolikhetsurval, då detta riskerar påverka sannolikhetsurvalets 
representativitet. Då vi strävar efter att generalisera våra resultat krävs att urvalet är 
representativt. Vi valde därmed att inte utföra pilotstudien på vårt urval. Det är dock 
fördelaktigt om pilotstudien kan utföras på en liknande population som den i urvalet. 
(Bryman 2001) Vårt urval var företag med max fem anställda, en omsättning per år 
över 1,5 miljoner lokaliserade i Luleå. Vår pilotstudie genomfördes på en population 
med lika urvalskriterier, men lokaliserade i Umeå istället för Luleå. Vår pilotstudie har 
därmed en liknande population som urvalet, men det riskerar inte påverka 
representativiteten.      
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Vi gjorde under studiens gång två pilotundersökningar. Den första pilotstudien 
gjordes efter att enkätfrågorna bestämts och enkätens layout färdigställts. Vid första 
pilotstudien tillfrågades tre företag från pilotstudiepopulationen att besvara enkäten 
samt ge feedback. Efter att första pilotstudien genomförts omformulerade 
introduktionsbrevet, då de svarandes åsikt var att brevet var för långt. Detta gjorde att 
introduktionsbrevet upplevdes skapa en ökad förvirring kring studiens syfte, snarare 
än att tydliggöra det. Efter att introduktionsbrevet omformulerats utfördes den andra 
pilotstudien. Ytterligare tre företag fick ta del av enkäten, varpå feedback gavs. 
Denna feedback visade att enkäten fungerade, med undantag av små 
omformuleringar av två frågor. Efter den andra pilotstudien ansåg vi att enkäten var 
nog beprövad, med bra resultat som följd, för att använda den till den huvudsakliga 
undersökningen.  
 

4.8 Bortfall 
Det är inte säkert att alla individer i urvalet är villiga att delta i undersökningen. Detta 
bortfall leder till att storleken på urvalet kan behöva anpassas. Strävar man 
exempelvis efter 500 svar och bortfallet beräknas vara 20 procent krävs ett utskick till 
600 individer i urvalet för att nå målet med 500 svaranden. (Bryman 2001) Detta 
resonemang gjorde att vår strävan efter att få ca 40 svar från respondenterna krävde 
att vi skickade fler än 40. Vi uppskattade ett bortfall på 40 procent, därav skickades 
enkäten ut till ca 70 företag. Skulle bortfallet ligga på 40 procent skulle vi få in 42 
svar, vilket skulle räcka för att nå vårt generaliserings mål. Om snedfördelningen är 
liten kan det räcka med n>30, vid kraftig sned fördelning kan det krävas stickprov 
flera hundra (Ejlertsson, 2005)  
 
Det finns metoder för att minska bortfallet. En enkätutformning med attraktiv layout 
och tydliga instruktioner leder båda till minskat bortfall. Vi har i vår enkätutformning 
förklarat hur enkäten skall besvaras och hur svaret skickas tillbaka till oss. Vi har 
också utformat ett introduktionsbrev som läsaren tar del av innan enkäten besvaras. 
Introduktionsbrevet beskriver bland annat syftet med undersökningen, vem som 
kommer att ta del av undersökningen samt information kring vad enkäten behandlar. 
Detta är information som visat sig minska bortfallet (Bryman 2001) 
 
Av 69 kontaktade företag valde 33 att besvara enkäten och skicka tillbaks inom den 
utsatta svarstiden. Sex av företagen hade ej företaget kvar eller hade företaget 
passivt och avböjde enkäten. 17 av företagen gick inte att kontakta då det ej svarade 
i telefon. Ett av företagen visade sig ha upphört och nu vara ett privatnummer. 
Resterande 12 valde att inte svara eller svara i tid. Bortfallet utgjorde därför ca 52 
procent. Dock med 33 svarande är svarsfrekvensen fortfarande godtagbar. 

4.9 Analysmetod 

4.9.1 Sammanställning Kano modellerna 
Sammanställningen av svaren visar vilken kategori som var vanligast förekommande. 
Den vanligast förekommande kategorin blir också den kategori attributet klassas 
som. Nedan följer ett exempel hur tabellen för sammanställning ser ut.  
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Produkt attribut Procent  

  A F B BL O Total Kategori 
Bra bildkvalité 3 27 68 2 0 100 B 
Sköna stolar 20 45 34 1 0 100 F 

Stor nivåskillnad i salongen 45 34 20 1 0 100 A 
 
Figur 10. Sammanställning av respondenternas svar. A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 
(Kano 1984 se Matzler et al 1996) 

4.9.2 Kritik och användningsområde; Kanos analysmet od 
Busacca och Padula (2005) kritiserar Kanos modellens metodik på flera punkter. De 
anser att då arrangeringen av attributskategorier sker efter rangordning istället för 
faktiska procentuella värden finns en risk att skillnaden mellan de olika kategorierna 
blir missvisande. Modellen tar därmed inte hänsyn till attribut med liknande stora 
procentuella andelar. Utfallet blir att attributet trots närliggande värden hamnar 
endast i en kategori. Detta gör att gränserna mellan de olika attributen riskerar 
suddas ut. Annan kritik författarna framför är saknaden av intern rangordning mellan 
de olika attributen. 
 
Den kritik som framförs av Busacca och Padula (2005) visar svagheter i den 
analysmetod vi ämnat använda. Vi anser att delar av problematiken med Kano 
modellen som Busacca och Padula (2005) belyser går att hantera. Problematiken 
med riskerna för utsuddade kategorigränser är dock svår att lösa. Vi anser att denna 
problematik kan minskas genom att vi vid tveksamheter tydligt påvisar det faktum att 
skillnaden mellan två produktkategorier är liten och att detta i sin tur kan leda till att 
attributets kategorisering, och med det dess påverkas på nöjdheten, kan ifrågasättas. 
 

4.9.3 Kundtillfredsställelse koefficienter 
Utifrån kategoriseringen kan man sammanställa kundtillfredsställelse koefficienter 
(KT-koefficienter) för varje attribut. KT-koefficienten visar i vilken grad attributet 
påverkar kundtillfredsställelsen, både när attributet finns inkluderat samt när det inte 
finns inkluderat. (Berger et al 1993 se Matzler et al 1996) 
 
För att beräkna ett attributs positiva KT-koefficient, påverkan på 
kundtillfredsställelsen då attributet är inkluderat, läggs attributets totala antal 
attraktiva och förväntade svar ihop. Detta divideras sedan med antalet attraktiva -, 
förväntade -, bas - och betydelselösa attribut. För att ge en klarare bild på hur 
framtagandet av KT-koefficienterna går till visas nedan ett exempel. Sifforna är 
fiktiva.  

Figur 11. Tabell för framtagning av KT-koefficienterna. 
 
För att beräkna ett attributs negativa KT-koefficient, påverkan på missnöjdheten då 
attributet inte finns inkluderat, läggs attributets totala antal bas och förväntade svar 

        KT-koefficienten 
Produkt attribut Procent  A+F F+B 

  A F B BL O Total Kategori A+F+B+BL A+F+B+BL*(-1) 
Bra bildkvalité 3 27 68 2 0 100 B 0,3 -0,95 

Sköna stolar 20 45 34 1 0 100 F 0,65 -0,79 
Stor nivåskillnad i salongen 45 34 20 1 0 100 A 0,79 -0,54 
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Nöjdhet 

-0,95 -0,79 

0,79 

-0,54 

0,65 

0,30 

1 

-1 

ihop varpå det divideras med samma summa som vid det positiva. Genom att även 
dividera den negativa KT-koefficienten med (-1) skapas en tydlig skillnad mellan vad 
som är positivt och vad som är negativt, vilket gör det enklare för betraktaren. Desto 
högre KT-koefficienten är, ju mer påverkas kundtillfredsställelsen. I tabellen ovan 
påverkar exempelvis bra bildkvalité kundtillfredsställelsen lite (0,3) om det finns 
inkluderat men kraftigt (-0,95) om det inte finns inkluderat. (Berger et al 1993 se 
Matzler et al 1996) De sammanställda KT-koefficienterna kan sammanställas i en 
modell som underlättar förståelsen för i vilken grad hur de olika attributen bidrar till 
kundtillfredsställelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Produktattributs påverkar på kundtillfredsställelse och missnöjdhet (Berger et al 1993 se Matzler et al 1996) 
 

4.9.3 Analysmetod förfinade Kano modellen 
För att kunna skapa den förfinade Kano modellen krävdes att frågor kring hur viktiga 
produktattributen är, vid ett köp av produkten. Respondenterna ges fem 
svarsalternativ som de kan välja bland när de skall vikta attributet. (Yang 2005) 

1  2  3  4  5 
Inte alls viktigt  Mindre viktigt  Jag är neutral  Viktigt  Mycket viktigt 

              
 
Figur 13.  Frågeutformning, den förfinade Kano model (Yang 2005) 

 
Utifrån svaren skapas ett medelvärde för varje alternativ. Utifrån alla attributens 
medelvärden dras ett sedan gemensamt medelvärde ut. Om det enskilda attributets 
medelvärde är högre än det gemensamma medelvärdet klassificeras attributet till ett 
viktigare attribut, medan om det ligger under medelvärdet klassificeras som ett 
mindre viktigt attribut. Utifrån denna kunskap kan attributen klassificeras och 
analyseras utifrån den förfinade Kano modellen. (Yang 2005) 
 
 

Stor nivåskillnad 

Sköna stolar 

Bra bildkvalité 

Missnöjdhet 
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5. 

Empiri 
 
I kapitlet presenteras resultatet från enkätundersökningen. Kapitlet inleds med en redovisning 
av vilka företag som besvarat enkäten. Utifrån svaren från de funktionella -, respektive 
dysfunktionella frågorna kan attributen i kategoriseras enligt Kanos modell. Denna 
kategorisering har sammanställts och presenteras i kapitlet.  Vidare redovisas hur stor vikt 
kunder lägger vid respektive fråga vid ett köp av en säkerhetskopieringstjänst. 
 

 

5.1 Sammanställning inledande frågor 
Fördelningen av antalet anställda bland de svarande företagen är förhållandevis 
jämn. De svarande bestod av tio stycken företag med 1-2 anställda och lika många 
på 3-4 anställda. Antalet företag med fler än fem anställda är en något större grupp 
med tretton stycken svar.  
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Figur 14. Fördelning av antalet anställda. 
 

Den årliga omsättningen är förhållandevis jämn mellan företagen bortsett från 
intervallet 3.6-4.5 miljoner kr. Åtta av företag har mindre än 1.5 miljoner kr, fem 
företag har mellan 1.5-2-5 miljoner kr, sex företag har mellan 2.6-3.5 miljoner kr, två 
företag mellan 3.6-4.5 miljoner kr och tio företag har 4.6 miljoner eller mer.  
 
På frågan kring huruvida företaget i nuläget säkerhetskopierar filer blev svaren 
entydiga. 100 procent av de svarande företagen säkerhetskopierar sina viktiga filer 
idag. 
 
 
Företagen som besvarade enkäterna säkerhetskopierar på nedanstående vis. Den 
vanligaste metoden är via CD/DVD-skiva. Vissa företag använder fler än en metod 
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för att säkerhetskopiera sina filer. Sex stycken av företagen väljer att kopiera på två 
sätt samtidigt, genom att använda en kombination av USB-minne och DVD/CD-
skivor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Hur företagen säkerhetskopierar idag. 
 

5.2 Sammanställning Kano-frågorna 

5.2.1 Frågorna om hur programvaran levereras påverk ar 
kundtillfredsställelse 
På frågorna, hur programvaran levereras, svarade 27 procent att de ansåg attributet 
som attraktivt om programvaran levererades via e-mail. 24 procent såg attributet att 
leverera programvaran via e-mail som betydelselöst medan 49 procent ansåg att 
detta attribut är omvänt. Vid frågan om leverans via CD-skiva ansåg 10 procent att 
detta attribut är attraktivt, 43 procent att det är förväntat, 29 procent att det var ett bas 
attribut och 18 procent att det är betydelselöst.   
 
  A F B BL O S Totalt 
Leverans via e-mail 27 0 0 24 49 0 100 
Leverans via CD-skiva 10 43 29 18 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
På frågan hur viktig dessa frågor är vid köp av säkerhetskopieringstjänst framkom 
följande svar. 37 procent av de svarande ansåg att frågan kring leverans via e-mail 
inte alls är viktig. 27 procent ansåg att frågan är mindre viktig, 24 procent ansåg sig 
vara neutrala i frågan och 12 procent ansåg att frågan var viktig. Vid frågan kring 
leverans via CD-skiva ansåg 12 procent av de svarande att detta inte alls viktigt. 21 
procent såg frågan som mindre vikigt, 15 procent ansåg sig vara neutrala i frågan, 49 
procent ansåg att frågan var viktig och 3 procent ansåg att frågan var mycket viktig. 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Leverans via e-mail 37 27 24 12 0 
Leverans via CD-
skiva 12 21 15 49 3 
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5.2.2 Frågan om hur ett lokalt kontor påverkar kund tillfredsställelse. 
Vid frågan hur det upplevs om företaget som säljer säkerhetskopieringstjänsten har 
lokalt kontor svarade 33 procent att de ansåg det attraktivt att företaget har lokalt 
kontor. 12 procent ser detta attribut som förväntat medan 55 procent ser attributet 
som betydelselöst. 
 
 A F B BL O S Totalt 
Lokalt kontor 33 12 0 55 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
Majoriteten, 43 procent, av respondenterna anser att de är neutrala inför frågan kring 
hur viktigt det är att företaget som säljer säkerhetskopieringstjänsten har lokalt 
kontor. 12 procent svarade att det inte alls var viktigt, 18 procent svarade att det var 
mindre viktigt. Det fanns respondenter som ansåg att frågan var viktig, 21 procent, 
och även de som ansåg att det var mycket viktigt, 6 procent.  
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Lokalt kontor 12 18 43 21 6 
 

5.2.3 Frågan om hur kundtillfredsställelsen påverka s om företaget är det 
billigaste alternativet på marknaden. 
Efter att svaren på de funktionella och dysfunktionella frågorna i enkäten 
sammanställts visade det sig att majoriteten, 52 procent, av respondenterna såg 
attributet ”att vara billigare än konkurrenterna” som ett förväntat attribut. 15 procent 
av respondenterna ansåg att attributet är attraktivt medan 33 procent ansåg att 
attributet är betydelselöst.  
 
 A F B BL O S Totalt 
Billigare 15 52 0 33 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
Av respondenterna anser 55 procent att frågan, kring huruvida företaget är billigare 
än liknande alternativ på marknaden, är viktig. 30 procent anser att de är neutrala 
inför denna fråga, 12 procent anser det vara mindre viktigt medan 3 procent anser att 
frågan är mycket viktig vid köp av säkerhetskopieringstjänst.   
 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Billigare 0 12 30 55 3 

5.2.4 Frågan om hur kundtillfredsställelsen påverka s om företaget är det 
säkraste alternativet på marknaden. 
Utifrån sammanställningen av respondenternas svar visades att 82 procent av 
respondenterna anser attributet ”att vara säkrare än konkurrenterna” som ett 
förväntat attribut. En minoritet, 18 procent av respondenterna anser att attributet är 
attraktivt.  
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 A F B BL O S Totalt 
Säkrare 18 82 0 0 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
Säkerheten visade sig vara en av de viktigare frågorna vid köp av 
säkerhetskopieringstjänst. 9 procent ansåg att frågan, kring huruvida företaget var 
säkrare än liknande alternativ, var mindre viktig. 61 procent av respondenterna anser 
att frågan är viktig medan 30 procent anser frågan som mycket viktig. 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Säkrare 0 9 0 61 30 
 

5.2.5 Frågan om hur kundtillfredsställelsen påverka s av det faktum att företaget 
inte har tillgång till den lagrade informationen. 
Att företaget som säljer säkerhetskopieringstjänsten inte har tillgång till den lagrade 
informationen såg 85 procent av respondenterna som ett bas attribut. Svaren från 
enkäten visade vidare att 15 procent ansåg att attributet var betydelselöst.  
 
 A F B BL O S Totalt 
Inte tillgång 0 0 85 15 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 
 
På frågan hur viktig frågan kring huruvida företaget som säljer 
säkerhetskopieringstjänsten inte har tillgång till den lagrade informationen ansåg 31 
procent att denna fråga inte alls var viktig. 24 procent ansåg sig vara neutrala, 24 
procent ansåg det viktigt medan 21 procent ansåg det mycket viktigt.  
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Inte tillgång 31 0 24 24 21 
 

5.2.6 Frågan om hur online support påverkar kundtil lfredsställelse. 
Utifrån sammanställningen av de svar respondenterna lämnat visades att 49 procent 
ansåg att online support var ett attraktivt attribut. Vidare framkom att 33 procent 
ansåg att online support var ett förväntat attribut. 18 procent ansåg att attributet 
online support var betydelselöst. 
 
 A F B BL O S Totalt 
Online support 49 33 0 18 0 0 100 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
Vid frågan kring online supportens betydelse vid köp av säkerhetskopieringstjänst 
framkom att 3 procent ansåg att frågan inte alls var viktig. 3 procent ansåg den 
mindre viktig, 21 procent ansåg sig vara neutrala medan 55 procent ansåg att frågan 
var viktig. 18 procent ansåg att frågan var mycket viktig. 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt 
Online support 3 3 21 55 18 
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5.2.7 Frågan om hur flexibilitet påverkar kundtillf redsställelse. 
På frågan om programvarans flexibilitet gällande inställningar och övriga funktioner 
framkom utifrån respondenternas svar att attributet kategoriseras som ett attraktivt 
attribut. 20 procent kategoriserar attributet som ett förväntat attribut, 65 procent som 
bas attribut och 12 procent som ett betydelselöst attribut. Ingen respondents svar 
kategoriserades som omvänt attribut.  
 
 A F B BL O S Totalt  
Flexibel 3 20 65 12 0 0 100 %  

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 
 
6 procent anser attributet flexibilitet som en mindre viktigt faktor vi köp av 
säkerhetskopieringstjänst och 12 procent är neutrala. 64 procent tycker att attributet 
är viktigt medan 18 procent anser det vara mycket viktigt.  
 

 

5.2.8 Frågan om hur användarvänlighet påverkar kund tillfredsställelse. 
Enkätfrågan handlar om huruvida programvaran för tjänsten skulle vara anpassat för 
en normalanvändare. Där normalanvändare definierades: en användare som läsa 
information från ett e-mail samt vara bekant med det enklaste Windows funktionerna. 
Respondenternas svar visar att 6 procent av respondenterna kategoriserar attributet 
som ett attraktivt attribut, 55procent som ett förväntat attribut och 33 procent som ett 
bas attribut. 
 
 A F B BL O S Totalt 
Normalanvändare 6 55 33 6 0 0 100 % 

A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 
3 procent anser attributet normalanvändaranpassad som en mindre viktigt faktor vid 
köp, 18 procent är neutrala inför faktorns påverkan. 49 procent anser attributet som 
viktigt och 30 procent anser det vara mycket viktigt vid köp av 
säkerhetskopieringstjänst. 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt  
Normalanvändare 0 3 18 49 30  

5.2.9 Frågan om hur historikfunktionen påverkar kun dtillfredsställelse. 
Frågan rör huruvida respondenter skulle uppskatta historik på tidigare 
säkerhetskopieringar. Respondenternas svar visar att 40 procent kategoriserar 
attributet som ett attraktivt attribut och 30 procent som ett förväntat attribut. 21 
procent ser attributet som betydelselöst. En minoritet, 9 procent, gav skeptiska svar. 
Detta innebär att enkätsvaren är motstridiga vilket är resultatet av att respondenten 
misstolkat frågan. 
 
 A F B BL O S Totalt 

Historia 40 30 0 21 0 9 100 % 
A = Attraktivt, F= Förväntat, B= Bas, O= Omvänt, BL= Betydelselöst 

 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt  
Flexibel 0 6 12 64 18  
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9 procent anger att historik funktionen inte alls är viktig vid köp av 
säkerhetskopieringstjänst, 21 procent anser den vara mindre viktig, 21 procent är 
neutrala inför faktorns påverkan och 49 procent anser att historikfunktionen är viktig. 
 
 Inte alls viktigt Mindre viktigt Jag är neutral  Viktigt Mycket viktigt  
Historia 9 21 21 49 0  
 
Ovanstående utgör enkätresultaten utifrån de funktionella-, respektive dysfunktionella 
frågorna. Dessa kommer att ligga till grund i analyskapitlet. Där kopplas svaren från 
frågorna tillsammans med teorin om attributs dynamiska karaktär, Den förfinade 
Kanomodellen samt med KT-koefficienterna. 
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6. 

Analys 
 
Bryman (2001) menar att endast det empiriska material som är relevant för studien 
bör analyseras. Vi kommer nedan att analysera det empiriska material vi anser är 
relevant för vår frågeställning. Analysen grundas i en jämförelse mellan teori och 
empiri. 
 
 

 

6.1 Analys - attributs dynamiska karaktär 
Kano har visat i undersökningar att produkters attribut förändras över tid. Det som är 
nytt eller obekant för användarna kan värderas som icke värdefullt innan de förstått 
nyttan (Kano 2001 se Witell, Fundin 2005). Exempelvis precis när SMS till 
mobiltelefonen kom. Dock färdas alla lyckade attribut från att vara betydelselösa till 
senare attraktiva då kunderna får upp ögonen för egenskaperna. Idag nu när SMS 
funktionen funnits under ett antal år har attributet passerat den förväntade kategorin 
för att slutligen klassas som ett bas attribut, som det är idag.  
 
Betydelselösa attribut     Attraktivt attribut              Förväntade attribut              Bas attribut 
 
Figur 16. Attributs förändring över tid.( Witell, Fundin 2005) 

6.1.1 Leverans av programvara 
Empirin visar att 24 procent av respondenterna anser att attributet leverans via e-mail 
är betydelselöst och 27 procent anser att attributet är attraktivt. Kanos dynamikteori 
indikerar att detta attribut kan vara tämligen nytt. 27 procent av respondenterna är 
trygga i användandet av sin e-mail och skulle uppskatta leverans på så sätt. 
Samtidigt anser 24 procent att det är ett betydelselöst attribut vilket antyder att de 
inte känner till hur leverans via e-mail skulle gå till i praktiken eller att de är 
indifferenta inför sättet att få varan levererad. Kano uttalar sig inte hur attribut 
kategoriserat som omvända (49 procent) skulle vara påverkat av attributens dynamik. 
(Kano 2001, se Witell, Fundin 2005) 
 
Empirin visar att 39 procent av respondenterna anser att CD-skiva som leveranssätt 
av programvaran är attraktivt och 43 procent kategoriserar detta attribut som 
förväntat. 18 procent av svaren placerades i kategorin betydelselöst. Detta indikerar 
att leverans via CD-skiva är ett attribut som, enligt Kanos teori, ligger längre fram i 
attributs livsresa än leverans via e-mail. (Kano 2001, se Witell, Fundin 2005) 

6.1.2 Onlinesupport och Historikfunktion 
Empirin visar att 49 procent av respondenternas svar resulterade i en kategorisering 
av attributet som attraktivt, medan 33 procent kategoriserades som förväntat attribut. 
18 procent av svaren hamnar i kategorin betydelselöst. Utifrån svaren 
respondenterna lämnat på frågan kategoriserade 21 procent av respondenterna 
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historiefunktionen som ett betydelselöst attribut, 40 procent som attraktivt och 30 
procent som förväntat.  
 
Teorin föreslår därmed att dessa attributs betydelselösa svar kommer övergå till de 
attraktiva och sedan de förväntade produktkategorierna. (Kano 2001, se Witell, 
Fundin 2005) 

6.2 KT-koefficienter 
Från vetskapen kring hur respondenternas svar på varje attributsfråga fördelats kan 
KT-koefficienterna framtas. KT-koefficienten visar i vilken grad attributet bidrar till 
kundstillfredsställelse då attributet finns inkluderat i produkten. KT-koefficienten visar 
i vilken grad attributet bidrar negativt till kundtillfredsställelsen då det inte finns 
inkluderat. Genom att addera andelen positivt bidragande kategorier och dela med 
de negativa framtas koefficienten. Framtagandet av KT-koefficienten tar ej in 
eventuella omvända attributssvar i beräkningen, vilket gör att resultatet i dessa fall 
kan bli skevt. Desto högre KT-koefficienten är, ju mer påverkas 
kundtillfredsställelsen. (Berger et al 1993 se Matzler et al 1996) 
 
       KT-koefficienter 
       A+F F+B 
  A F B BL O S A+F+B+BL A+F+B+BL*(-1) 
Leverans via e-mail 27 0 0 24 49 0 x x 
Leverans via CD-skiva 10 43 29 18 0 0 0,53 -0,72 
Lokalt kontor 33 12 0 55 0 0 0,45 -0,12 
Billigare 15 52 0 33 0 0 0,67 -0,52 
Säkrare 18 82 0 0 0 0 1,00 -0,82 
Inte tillgång 0 0 85 15 0 0 0,00 -0,85 
Online support 49 33 0 18 0 0 0,82 -0,33 
Historia 40 30 0 21 0 9 0,77 -0,33 
Normalanvändare 6 55 33 6 0 0 0,61 -0,88 
Flexibel 3 20 65 12 0 0 0,23 -0,85 

Figur 17. Framtagning av KT-koefficienterna. 

 
 
 
 
Tabellen ovan visar empiri samt en framtagning av KT-koefficienter. Koefficienterna 
kring leverans via e-mail går ej att analysera då attributet klassats som omvänt (Kano 
1984 se Matzler et al 1996). Leverans via CD-skiva visar en positiv KT-koefficient på 
0.53 och en negativ koefficient på 0.72. Detta innebär att om programvaran inte 
levereras i form av en CD-skiva påverkas kundtillfredsställelsen förhållandevis 
mycket negativt. Om programvaran levereras i form av en CD-skiva påverkas 
kundtillfredsställelsen positivt, men inte i samma grad som den påverkar negativt.  
 
Attributet lokalt kontor visar en positiv KT-koefficient på 0.45. Det bidrar alltså mindre 
till kundtillfredsställelsen än att leverera programvaran via CD-skiva. Attributet lokalt 
kontor uppvisar en låg negativt koefficient. Det spelar alltså mindre roll ifall företaget 
inte har lokalt kontor.  
 
Attributet ”att vara billigare än liknande alternativ på markanden” påverkar 0.67 
positivt och -0.52 negativt. Hur mycket av detta attribut som inkluderas i en produkt 
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kan därmed påverka den totala kundtillfredsställelsen i stor grad. Samma 
resonemang medföljer attributet ”att vara säkrare än liknande alternativ på 
markanden”. Attributet bidrar mycket starkt ,1.00, till kundtillfredsställelse när det 
finns inkluderat. Det bidrar även starkt negativt, -0.82, till kundtillfredsställelse om 
attributet inte finns inkluderat. 
 
Att företaget som säljer säkerhetskopieringstjänsten inte har tillgång till det lagrade 
filerna bidrar inget till kundtillfredsställelse, då dess KT-koefficient är 0.00. Det bidrar 
däremot mycket start negativt, -0.85, till kundtillfredsställelse om företaget har tillgång 
till de lagrade filerna. 
 
Attributet online support är starkt bidragande när det finns inkluderat då dess KT-
koefficient är 0.82. Det påverkar kundtillfredsställelsen i mindre grad när det inte finns 
online support, då dess negativa KT-koefficient är -0.33. Attributet att erbjuda historia 
på de lagrade filerna bidrar på liknande sätt till kundtillfredsställelse. Attributet att 
erbjuda historia har en KT-koefficient på 0.77 och en negativ koefficient på -0.33.  
 
Att programvaran kan hanteras av en normalanvändare har en KT-koefficient på 
0.61. Detta attribut har alltså en betydande påverkan på kundtillfredsställelse när 
attribut är uppfyllt. Den negativa KT-koefficienten är -0.88 vilket innebär att det 
påverkar kundtillfredsställelsen kraftigt negativt när programvaran inte kan hanteras 
av normalanvändaren.  
 
Att programvaran är flexibel har en mindre påverkan på kundtillfredsställelsen. Dess 
KT-koefficient är 0.23. Dess negativa koefficient visar däremot att attributet kraftigt 
påverkar kundtillfredsställelsen negativt ifall det inte finns inkluderat.  
Vi sammanfattar nu KT-koefficienterna i en graf för att ge läsaren en överskådlig bild 
kring hur attributen påverkar kundtillfredsställelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18. Presentation av KT-koefficienterna för de undersökta attributen. 
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6.3 Förfinade Kano modellen 
Empirin visar hur attributen kategoriseras samt hur viktiga dessa attribut är vid ett köp 
av en säkerhetskopieringstjänst. Dessa resultat kan analyseras med hjälp av Yangs 
(2005) förfinade Kano modell. Modellen använder resultaten från hur viktiga 
attributen är vid ett köp av en säkerhetskopieringstjänst för att dela upp Kano 
modellens kategorier.  
 
För att utföra detta krävs att medelvärdet för varje attributskategori räknades ut.  
Utifrån detta medelvärde räknades ett gemensamt medelvärde fram. Attribut med ett 
högre värde än medelvärdet klassas som viktiga attribut, medan de attribut som 
ligger under medelvärdet klassas som mindre viktiga. 
 
Utifrån denna sammanställning framkom att kategorin leverans via e-mail låg väl 
under medelvärdet. Empirin visar vidare att detta attribut kategoriserar som ett 
omvänt attribut. Detta möjliggör vanligtvis en analys med hjälp av den förfinade 
modellen. Modellen gör dock ingen skillnad från den originella Kano modellen (Kano 
1984 se Matzler et al 1996) gällande omvända attribut. Vi kan därmed endast 
konstatera att attributet ”leverans av programvaran” via e-mail är ett omvänt attribut 
med låg inverkan vid köp av säkerhetskopieringstjänst. 
 
Attributet ”leverans via CD-skiva” uppvisar ett medelvärde på 3.09. Detta ligger under 
det gemensamma medelvärdet på 3.36. Empirin visar att attributet klassas som ett 
förväntat attribut. Utifrån Yangs (2005) förfinade 
Kano modell klassas ett förväntat attribut med ett 
lägre medelvärde än det gemensamma som ett 
lågt bidragande attribut.  
 
Attributet ”Lokalt kontor” har medelvärdet 2.90, 
vilket ligger under det gemensamma medelvärdet. 
Attributet klassades utifrån empirin som ett 
betydelselöst attribut. Med hjälp av den förfinade 
Kano modellen kan attributskategorin preciseras 
till ett onödigt attribut, då attributet är klassade 
som ett betydelselöst attribut med ett medelvärde 
under det gemensamma medelvärdet. 
 
Attributet ”att vara billigare än liknande alternativ på markanden” har ett medelvärde 
på 3.48. Detta ligger över det gemensamma medelvärde, 3.36. Empirin visar att 
attributet, utifrån Kano modellen (Kano et al 1984) klassas som ett förväntat attribut. 
Enligt den förfinade Kano modellen (Yang 2005) klassas ett förväntat attribut med ett 
medelvärde över det gemensamma medelvärdet som ett högt bidragande attribut. 
 
Attributet ”att vara säkrare än liknande alternativ på markanden” uppvisar ett högt 
medelvärde, 4.12. Empirin visar att attributet klassas som ett förväntat attribut. 
Attributet klassas därmed enligt den förfinade Kano modellen som ett högt 
bidragande attribut.  
Det faktum att företaget som säljer säkerhetskopieringstjänst inte har tillgång till de 
lagrade filerna klassas som ett mindre viktigt attribut, då dess medelvärde, 3.06, 

 Medelvärde 
Leverans via e-mail 2.12 
Leverans via CD-skiva 3.09 
Lokalt kontor 2.90 
Billigare 3.48 
Säkrare 4.12 
Inte tillgång 3.06 
Online support 2.81 
Historia 3.09 
Normalanvändare 4.06 
Flexibel 3.93 

Gemensamt 
medelvärde 3,36 
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ligger under det gemensamma medelvärdet. Empirin visar att respondenterna klassar 
attributet som ett bas attribut. Detta innebär att attributet, enligt den förfinade Kano 
modellen, är ett nödvändigt attribut.  
 
Empirin visar att attributet online support klassas som ett attraktivt attribut. Online 
supports medelvärde blev 2.81, under attributens gemensamma medelvärde på 3.36. 
Enligt den förfinade Kano modellen klassas attributet därmed som ett lågt attraktivt 
attribut. 
 
Attributet att erbjuda historia på de sparade filernas medelvärde blev 3.09. Empirin 
visar att respondenterna klassar detta attribut som attraktivt. Detta tillsammans med 
medelvärdet leder till att attributet, enligt den förfinad Kano modellen, klassas som ett 
lågt attraktivt attribut. 
 
Attributet ”kan hanteras av normalanvändaren” anser respondenterna är viktig vid 
köp av säkerhetskopieringstjänst. Attributets medelvärde blev 4.06, därmed högre än 
det genomsnittliga medelvärdet. Attributet klassas som ett förväntat attribut, vilket 
tillsammans med det högre medelvärdet leder till att attributet klassas som ett högt 
bidragande attribut. 
 
Medelvärdet för vikten av programvarans flexibilitet ligger på 3.93, alltså högre än det 
genomsnittliga medelvärdet. Empirin visar att attributet klassas som ett bas attribut. 
Detta innebär att attributet enligt den förfinade Kano modellen klassas som kritiskt. 
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7. 

Diskussion  
 
Vi kommer i detta kapitel vidare diskutera de resultat som analyserats. Vidare 
diskuteras vad resultaten av studien innebär för vårt uppdragsföretag Avtre. Slutligen 
besvaras vår frågeställning och förslag presenteras på vilka attribut Avtre bör 
investera i. 
 

 

7.1 Leverans av programvara 
Kano menar att lyckade attribut färdas från betydelselösa- till bas attribut. Denna färd 
kan indikera om och när ett visst attribut är värt att fokusera på för företagen. Dock 
argumenterar Kano att färden för lyckat attribut startar som ett betydelselöst attribut. 
(Kano 2001, se Witell, Fundin 2005) Detta tror vi stämmer delvis, då kunderna inte 
alltid vet hur alla nya attribut som tillkommer på marknaden fungerar. Vi är dock 
tveksamma till huruvida betydelselösa attribut alltid är första steget. Vi tror vissa 
individer mottager nya attribut med viss skepsis den första tiden. Denna skepsis 
liknar egenskaperna för omvända attribut, det vill säga att attributet upplevs negativt 
när det finns inkluderat. Vi tror därmed att omvända attribut ibland är det första steget 
ett nytt attribut går igenom. Vi tror att omvända attribut inte nödvändigtvis behöver 
vara något negativt för företag. Vi tror att den skepsis kunder upplever kan 
överbryggas med hjälp av information kring hur attributet fungerar samt dess fördelar.  
 
En fråga som berörs av detta är leverans via e-mail, där andelen kategoriserat 
omvänt var 49 procent. Att så många svarande anser att attributet är negativt för 
kundtillfredsställelsen anser vi tyder på att attributet är i början av de steg ett attribut 
går igenom. Vi tror att Avtre kan skapa en mer fördelaktig kategorifördelning, det vill 
säga flytta respondenternas kategorisering från omvänt till betydelselöst och sedan 
attraktivt. Detta tror vi är möjligt genom att informera om hur attributet fungerar för att 
minska den inledande skepsis som vissa individer upplever inför nya attribut. Vi 
anser därmed att Avtre bör erbjuda leverans via e-mail. Vi tycker även att kunder ska 
erbjudas CD-skiva som leveranssätt, dock mot liten kostnad för att styra 
leveranssättet mot e-mail då detta är snabbare sätt att leverera och ett mer 
kostnadseffektivt leveranssätt för Avtre. Kostnaden bör samtidigt återspeglas på 
kunderna.  
 
Levitts resonemang kring att hur attribut uppfattas skiljer sig individer emellan finner 
vi tänkvärt. Individer skiljer sig i hur de klassar produktattribut i de olika kategorierna 
(Levitt 1980 se Witell, Fundin 2005). Detta innebär att samma attribut kan påverkar 
kunder olika, vid dess närvaro respektive frånvaro. För att utnyttja detta krävs fokus 
på kundanpassning. Vi tror detta kan innebära att varje segment bör segmenteras 
utifrån vilken kategori kunden placerar en produkts attribut. Detta skulle skapa en 
anpassad marknadsföring vilket bättre torde leda till en mer lyckad marknadsföring 
samt bättre utnyttjande av kunskapen kring produktattribut. Vi kan ana att olika 
kundgrupper inom Avtres målgrupp kan resonera olika. Då Avtre arbetar med 
uppsökande försäljning anser vi att Avtre har möjlighet anpassa sitt val av leverans 
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till kunder efter kundens egna preferenser. De kunder som har låg datakoncentration 
i sin verksamhet kan erbjudas CD-skiva som leveranssätt medan de mer datavana 
kan erbjudas leverans via e-mail. Analysen av den förfinade Kano modellen samt KT-
koefficienterna visar vidare att detta vore ett bra förslag. 
 
Attributet leverans av programvaran via e-mail, visade sig vara ett omvänt attribut. 
Detta innebär att attributet bidrar negativt till kundtillfredsställelse då det finns 
inkluderat. Det kan därmed anses att Avtre inte bör inkludera detta attribut i sin tjänst. 
Det fanns dock respondenter, 27 procent, som såg attributet som attraktivt. Då detta 
attribut enkelt kan inkluderas eller tas bort från en tjänst anser vi det lämpligt att 
erbjuda kunderna leverans via e-mail som ett sätt att leverera programvaran. Det 
andra sättet att leverera programvaran är i form av en CD-skiva. Detta attribut visade 
sig vara ett lågt bidragande attribut. Utifrån de resultat vi fått fram genom analysen 
anser vi att Avtre bör erbjuda detta attribut. Om inte riskerar kundtillfredsställelsen att 
minskas. Vi anser att en minskad kundtillfredsställelse måste vägas mot ökade 
kostnader för företaget vid leverans via CD-skiva. Vi förordar att Avtre levererar via 
både CD-skiva och e-mail dock som tidigare nämnt med någon typ av incitament för 
att e-mail skall gynnas då den är kostnadseffektivare. 
 

7.2 Lokalt kontor 
Attributet att företaget som säljer tjänsten har lokalt kontor klassificerades som ett 
onödigt attribut. Attributet uppvisade även låga KT-koefficienter, vilket vidare styrker 
att attributet inte är nödvändigt. Detta attribut är dock inget som enkelt kan läggas till 
eller fråntas en tjänst. Företaget kan sprida sin verksamhet till de orter de ämnar sälja 
i, men detta leder till ökade kostnader. Vi anser dock att kunskapen kring hur 
attributet bidrar är värdefullt för Avtre att känna till då försäljning och marknadsföring 
vet att de inte skall fokusera på attributet.  

7.3 Billigaste alternativet på marknaden 
”Att vara billigare än liknande alternativ på markanden” klassificerades som ett högt 
bidragande attribut. Desto mer av attributet som är inkluderat, ju mer ökar alltså 
kundtillfredsställelsen. KT-koefficienterna visade att attributet har en relativt stor 
påverkan på kundtillfredsställelsen. Skillnaden på kundtillfredsställelsen mellan att 
vara billigast på markanden och att inte vara billigast var stor. Kan Avtre erbjuda ett 
förhållandevis billigt alternativ finns mycket att vinna. Denna fråga är dock inte enkel, 
vilket alternativ skall jämföras med? Avtre kan välja att sätta pris gentemot 
konkurrenter såsom pris på externa automatiska hårddiskar, cd-skivor alternativt en 
liknande lösning från IT-konsult, vi tror lösningen ligger någonstans emellan dem..  
 
Vi rekommenderar Avtre att prissättningen skall baseras på tjänstens sammantagna 
värde för kunden. Eftersom USB-minnen, externa automatiska hårddiskar alla har 
sina nackdelar gentemot Avtres tjänst då de kräver att användare själv kopierar varje 
gång samt håller reda på sitt minne eller som i den externa hårddiskens fall som i sig 
är automatiskt, så sitter den fast och därmed är en risk vid brand eller stöld då både 
original och kopia är i fara. Avtres tjänst är som tidigare nämnt tänkt vara automatisk 
och bespara användaren från jobb och oro för brand och krasch. Detta tror vi gör att 
Avtre kan ta ut ett högre pris än USB-minnen samt externa automatiska hårddiskar. 
Nackdelen med Avtres tänkta tjänst är att användaren själv måste göra 
riskberäkningar, installera programvaran och sätta sig in i hur programmet fungerar. 
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Däremot i IT-konsultens fall så kan användaren lägga över installation, riskberäkning 
och diverse funderingar för IT-konsulten som gör jobbet, men som i sin tur debiterar 
arvoden inklusive den utrustning som säljs. IT-konsulten ger då mer värde för kunden 
och kan motivera den extra kostnaden som hans arbetstid kostar. 
 

7.4 Säkraste säkerhetskopieringstjänsten 
Attributet ”att vara säkrare än liknande alternativ på markanden” klassificerades även 
det som ett högt bidragande attribut. Alla respondenternas svar visade att attributet 
kan bidra positivt till kundtillfredsställelse. Attributet uppvisade en stark positiv och en 
stark negativ KT-koefficient. Vi föreslår därmed att Avtre lägger fokus på att kunna 
erbjuda ett säkert alternativ på marknaden, då detta innebär att attributet är ett 
mycket viktigt attribut.  
 
Likt tidigare resonemang, gällande prissättning, ger olika sätt att säkerhetskopiera 
olika nivåer av säkerhetsskydd. Nivå av säkerhet bör vara högre än USB-minne, 
extern automatisk hårddisk eller liknande men kanske inneha en något mindre 
säkrare lösning än vad IT-konsulten kan leverera. Säkerhetsnivån är dock svårt att 
mäta och IT-konsulten har samma teknologi att arbeta med som Avtre har tillgång till.  
Därför borde Avtre kunna erbjuda liknande trygghet som IT-konsulten för den enkla 
användaren. Skulle användarkraven öka ställs säkerligen krav på fysisk utrustning 
och därav inte längre tillhör Avtres målgrupp. 
 

7.5 Tillgång till kunds säkerhetskopierade informat ion  
Attributet ”att företaget som säljer tjänsten inte har tillgång till de lagrade filerna” är 
enligt respondenterna ett nödvändigt attribut. Detta innebär att det måste inkluderas 
för att en högre kundtillfredsställelse skall kunna nås. Vi anser därför att Avtre bör 
utforma sin tjänst så att de själva ej har tillgång till kundernas lagrade information. 

7.6 Onlinesupport samt Historikfunktion 
Att erbjuda online support klassificerades som ett lågt attraktivt attribut. Det visar att 
online support spelar en mindre betydande roll vid ett köp av 
säkerhetskopieringstjänst. Detta antyder vidare att online support bidrar i mindre 
utsträckning till den positiva kundtillfredsställelsen. KT-koefficienterna visar dock en 
positiv koefficient på 0.82 och en negativ koefficient på -0.33, vilket antyder att 
attributet har en stor inverkan på den positiva kundtillfredsställelsen. 
Historiefunktionen klassificeras också som ett lågt attraktivt attribut. Även detta 
uppvisar en starkt positiv KT-koefficient, 0.79, vilket kan ses som en oförenlighet, då 
det klassificerats som ett lågt attraktivt attribut. Vi tror att detta kan förekomma 
genom att Yang (2005) sätter likhetstecken mellan i vilken grad attributet påverkar vid 
ett köp av en tjänst och den kundtillfredsställelse attributet skapar. Vi tror inte att 
detta samband är självklart, varpå motsägelser som den ovan kan uppstå.  
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7.7 Programvaran anpassad för normalanvändare 1 
Attributet att programvaran kan hanteras av en normalanvändare är ett högt 
bidragande attribut. Attributet påverkar därmed i stor grad kundtillfredsställelsen, 
både när attributet är inkluderat och när det inte är inkluderat. Detta leder till att vi 
föreslår att Avtre utvecklar en programvara som är en enkel som möjligt, då det finns 
ett linjärt samband mellan hur enkel programvaran är och vilken kundtillfredsställelse 
attributet skapar. Det faktum att attributet är ett högt bidragande attribut innebär att 
desto enklare programvaran är att hantera, ju mer ökar kundtillfredsställelsen. 
 
Detta tror vi är ett nyckelattribut för Avtre, då den specifika målgruppen är mindre 
företag, som ofta kan sakna IT-avdelning eller liknande kompetens. Vi 
rekommenderar därför Avtre i enlighet med teorin att lägga tyngd vid detta attribut i 
deras arbete med säkerhetskopieringstjänsten.  

7.8 Flexibel programvara 
Attributet flexibilitet klassificerades som kritiskt. Attributet måste därmed uppfyllas väl 
för att en högre nivå av kundtillfredsställelse skall kunna nås. Vi menar därmed att 
Avtre måste skapa en flexibel programvara. Om detta inte följs kan ej högre nivåer av 
kundtillfredsställelse nås. 

                                                
1 Normalanvändare definierar vi som: en användare som kan läsa instruktioner i ett e-mail, 
har arbetat i Windows miljö samt är bekant med de vanligaste funktionerna. 
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8. 

Slutsatser 
 
 
Nedan presenteras studiens slutsatser. Studiens styrkor och svagheter diskuteras, såväl som 
överförbarheten och förslag för framtida forskning. 
 
 
 
Tabellen som följer grundar sig i Kanos förfinade modell och därefter har en (+, -) 
skala upprättats för att tydliggöra dess bidrag till Avtres säkerhetskopieringstjänst.  
 
Produktattribut Förfinade Kano modellen Utveckla? 
Leverans via E-mail Omvänt Attribut  +/- 
Leverans via CD-skiva Lågt bidragande Attribut  +/- 
Lokalt kontor Onödigt Attribut  -- 
Billigare än konkurrenter Högt Bidragande Attribut  ++ 
Säkrare än konkurrenter Högt Bidragande Attribut  ++ 
Inte tillgång anv.information Nödvändigt Attribut  ++ 
Onlinesupport Lågt attraktivt attribut.  + 
Historikfunktion Lågt attraktivt attribut.  + 
Normalanvändare Högt Bidragande Attribut  + 
Flexibel Kritiskt Attribut  ++ 
 
Figur 19. Tabell över förslag för implementering av produktattribut. ”- -” = attributet bör inte alls utvecklas, ”-” = attributet är mindre 
lönsamt att utveckla, ”+/-” = attributet är bra att utvecklas, men kan exkluderas om prioriteringar måste ske, ”+” = attributet är bra 
att inkludera, ”++” = attributet är mycket bra att inkludera 

 

8.1 Frågeställning besvaras 
 
Vår problemformulering lyder: Utifrån hur Avtres målgrupp värderar produktattribut, 
vilka produktattribut bör Avtre utveckla och investera i? 
 
Leveransfrågan: Avtre bör idag enligt teorin i första hand erbjuda CD-skiva som 
leveransmedium men vi anser samtidigt att de bör stimulera kunder att välja e-mail. 
 
Lokalt kontor: Vi rekommenderar i enlighet med teorin att Avtre inte ska öppna lokala 
kontor vid eventuell expansion. 
 
Billigare än konkurrenter: I enlighet med teorin anses billigt pris bidra positivt till 
kundtillfredsställelsen. Vi rekommenderar Avtre att ta fram ett pris som baseras på 
vilket värde tjänsten ger relativt konkurrerande lösningar. 
 
Säkrare än konkurrenter: Detta attribut visade sig vara högt värderat. Vi 
rekommenderar Avtre att erbjuda hög säkerhet relativt konkurrerande lösningar.  
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Inte tillgång till användarens information: Attributet bidrar högt av respondenterna. Vi 
rekommenderar Avtre att erbjuda kunderna ett val vid teckning av tjänsten om 
kunderna vill att Avtre skall ha tillgång eller ej, främst för att gynna supportändamål. 
Onlinesupport: Attributet bidrar lågt attraktivt till kundtillfredställelsen. Vi 
rekommenderar att Avtre att införa detta attribut endast om det inte kolliderar med 
resurser som skulle kunna läggas på mer bidragande attribut då attributet inte tillför 
mycket fokus relativt. 
 
Normalanvändare: Detta anser vi vara ett nyckelattribut för Avtre med dess 
målgrupp. Vi rekommenderar att tyngd läggs vid utvecklande av detta attribut. 
 
Flexibel: Även detta attribut anser vi vara ett nyckelattribut för Avtre. Användarna får 
ej vara begränsade i sin användning av programvaran. Vi rekommenderar att Avtre 
vidare att utveckla detta attribut. Dock ett varningens finger att detta attribut kan 
kollidera med attributet som rör användarvänlighet. 
 
Vår forskningshypotes lyder; ”Produktattribut värderas olika av kunderna till 
mjukvaruprogramerare i Umeå” Utifrån det empiriska resultatet samt resonemangen 
ovan bekräftas vår hypotes. 

 

8.2 Styrkor och svagheter i studien 
En av studiens styrkor är att den löser mycket av den kritisk som riktats mot liknande 
studier där Kano modellen använts. Kritiken som Busacca och Padulas (2005) 
framför angående frågeutformningens krånglighet löses genom den alternativa 
frågeutformningen, med tre svarsalternativ istället för fem. Vidare löses kritiken kring 
avsaknaden av intern rangordning med hjälp av den förfinade Kano modellen.  
 
Vår studie syftade till att generalisera våra resultat över målpopulationen. Det finns 
dock svagheter som påverkar vår studie gällande generaliserbarheten. Det finns 
forskare som menar att generaliserbarheten minskar över tid. (Lunt P.K, Livingstone 
S.M 1992, se Bryman 2001) Vår teori visar vidare att hur attributen uppfattas 
förändras över tid. Detta innebär att våra resultat inte kommer att vara giltiga över tid. 
Hur lång tid som krävs innan våra resultat blir inaktuella är svårt att säga.   
 
En annan svaghet med vår studie är dess komplexitet. Studie rör en relativt 
avancerad tjänst, vars attribut kan vara svåra för den utomstående att snabbt greppa. 
Detta tror vi riskerar att bidra till svårigheter för respondenterna i deras 
besvarningsprocess av enkäten. Det försvårar vidare för läsaren, då vi tror att 
förståelsen av studien som sådan riskerar minskas. Denna komplexitet tror vi kan 
påverkat det bortfall som studien led av. 

8.3 Överförbarhet 
Studiens resultat är baserat på ett mindre företag. Analysen är förhållandevis djup 
och specifik för studiens uppdragsföretag. Bryman (2001) menar att man ska vara 
försiktig att generalisera resultat från en studies plats till andra platser. Dock anser vi 
resultatet kan enligt vår mening överföras till andra städer i Sverige med liknande 
demografi, då vi tror värderingar kring attributen inte skiljer sig nämnvärt städer 
emellan gällande målgruppen småföretag.  
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Som vi tidigare nämnt anser vi att resultatens överförbarhet över tid kan ifrågasättas, 
då teknologiska förändringar påverkar allmänhetens attityd gentemot de attribut som 
undersökts i denna studie.  
 

8.4 Förslag för framtida forskning 
Då studien begränsas av att generaliserbarheten ej är hållbar över tid anser vi att 
liknande framtida undersökningar bör göras. Detta för att dels undersöka om de 
slutsatser vi nått fortfarande är aktuella, dels för att undersöka frågan kring hur tiden 
påverkar generaliserbarheten för studier som denna. 
 
Vi föreslår att generaliserbara undersökningar med hjälp av Kanos modell bör göras 
på rikstäckande nivå samt med bransch som urvalskriterium. Resultatet från en 
sådan studie skulle ge generaliserbara resultat över hela Sverige i de valda 
branscherna.  
 
Med vår studies resultat har Avtre möjligheter att förbättra sina odds för en lyckad 
säkerhetskopieringstjänst och långsiktig framgång som företag. 
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