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Sammanfattning 

 

För att ett företag ska överleva på marknaden är ett starkt varumärke ett 

måste.  Konkurrensen sätter press på varumärket och vikten av ett starkt 

varumärke har aldrig varit större. Det kan finnas alternativ som både kan var 

billigare och bättre men ett starkt varumärke kan övertyga kunden att välja 

företagets tjänster.  Kunden köper alltså ett varumärke och inte tjänsten i sig.  

Ett företag som förstått vikten av ett starkt varumärke är vår 

uppdragsgivare- Övikshem, en hyresvärd i Örnsköldsvik.  Företaget har 

genomgått organisatoriska förändringar och vill nu ha hjälp att lyfta 

varumärket ytterligare. Vi har genom en omfattad enkätundersökning tagit 

reda på hur kunden uppfattar varumärket Övikshem. Tillsammans med 

information från företaget kan vi påvisa vilka skillnader som finns mellan 

kundens bild av varumärket och företagets visioner.  

Vårt teoretiska arbete har resulterat i en unik modell som genom fem attribut 

visar på vad som påverkar företagets varumärkeskapital. Utifrån modellens 

olika attribut kan vi visa med vad och på vilket sätt företaget bör arbeta för 

att stärka sitt varumärke. Vårt resultat visade bland annat att företaget bör 

arbeta med att stärka sin identitet då de i dagsläget inte har några tydliga 

kärnvärden att stå på. Vi uppmärksammar även företagets brist på kunskap 

om marknadsföringens effekter och diskuterar påföljden av detta.   

Slutligen visar vi på hur vår modell är applicerbar på andra företag inom 

tjänstesektorn. 
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel börjar med att presentera en problembakgrund och en 

problemdiskussion vilka kommer att visa på vikten av ämnet. Avsnittet kommer sedan att 

mynna ut i vår problemformulering och vårt syfte för detta arbete. Avslutningsvis kommer vi 

även att redogöra för de begränsningar som har gjorts samt förklara ett antal olika 

definitioner vilka vi avser att nyttja.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1.1 Ämnesval 

Under våra studier på handelshögskolan har vi alltid haft ett intresse för varumärke och dess 

betydelse. Då vi inte tidigare fått möjligheten att undersöka fenomenet närmare såg vi vår 

chans att göra just detta inför skrivandet av vår kandidatuppsats. Att skriva uppsatsen på 

uppdrag från ett företag var ett krav från vår sida då vi ville använda våra kunskaper från våra 

studier för att lösa ett verkligt problem. För att komma i kontakt med ett företag använde vi 

oss av examensjobb.nu och fann snabbt att Övikshem, ett fastighetsbolag i Örnsköldsvik, ville 

ha hjälp med att stärka deras varumärke. Företaget visade stort intresse och några veckor 

senare körde företagets marknadschef upp hit till Umeå för en första träff.  Under mötet 

diskuterades förväntningar från båda parter och vilka problem som uppsatsen kunde hjälpa 

Övikshem. Vi tog fram ett antal förslag som företaget fick fundera över och tillsammans 

kunde vi vid ett senare tillfälle enas om vilket problem som skulle belysas och lösas i vår 

uppsats. Företaget var mycket tillmötesgående och gav oss stora möjligheter att påverka 

problemformulering vilket har resulterat i för oss intressant ämne och för företaget ett viktigt 

problemområde. Företaget har visat stort engagemang och öppenhet genom hela vår 

arbetsprocess.  Genom detta samarbete har vi fått förankra vår kunskap i ett verkligt problem 

och Övikshem har fått verktyg och ett underlag för att kunna stärka sitt varumärke ytterligare.  

1.2 Problembakgrund 

Konkurrensen blir allt hårdare på dagens marknad där det ständigt blommar upp nya företag 

och nya varumärken. För att företagen ska ha en chans att överleva har det således blivit en 

kamp att kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Företag som inte kan sticka ut på 

marknaden kommer inte att nå sina kunder och därför inte klara sig på längre sikt.  Begreppet 

varumärke har sina anor från 5000 f.kr. då krukmakare satte en personlig signatur på deras 

producerade bruksföremål. Dock var detta något som gjordes med avsikt för att kunna 

identifiera sitt eget gods och inte för att visa vem producenten egentligen var. Detta fenomen 

kom dock att ta fart och sprida sig värden över vilket ledde till att konsumenter på 1100-talet 

började förknippa vissa producenter med en bättre kvalitet. Varumärket kom således att bli en 

möjlighet för producenten att differentiera sig från sina konkurrenter.
1
 Varumärket som vi ser 

det idag, det vill säga något grafiskt som kan åtskilja en produkt eller tjänst från dess 

konkurrenter, uppkom under 1800-talets senare hälft. Detta i sammanband med den 

                                                 
1
 Motameni, Reza och M. Shahrokhi. ”Brand equity valuation: a global perspective”, Journal of product &brand 

management, vol. 7, no. 4 (1998), 275 

INLEDNING 
1.1 Problembakgrund 
1.2 Problemdiskussion 

1.3 Problem- 

formulering 
1.4Syfte 

1.5Begränsningar 

1.6 Definitioner  

 

TEORI PRAKTISK 

METOD 

SLUTSATS 

& VÅRT 

BIDRAG 

RESULTAT 

& ANALYS 

SANNINGS

KRITERIER 

TEORETISK

METOD 



INLEDNING 

 

2 

 

effektivisering som skedde för hur varor producerades och distribuerades. Bruksföremål och 

tjänster såldes inte längre av lokala handelsmän utan började i allt större utsträckning 

tillhandahållas av nischade handelskedjor. Konsumenterna hade nu fått valmöjligheter. Att 

skapa ett varumärke som fick produkten eller tjänsten att stå ut och differentiera sig från sina 

konkurrenter kom nu att bli en fråga om överlevnad för företagen.
 
Varumärket kom att bli den 

enda möjligheten för producenten att styra konsumentens val.
2
  

Värdet av ett varumärke kom till allmänhetens kännedom 1988 då varumärket Nestlé köptes 

upp av Rowntree för 4,5 miljarder dollar, vilket motsvarade fem gånger företagets bokförda 

värde.
3
 Den affär som dock kom att dra till sig störst intresse var då Philip Morris köpte upp 

Krafts portfolio vilken innehöll varumärken som Daim och Non-Stop för 12,9 miljarder 

dollar, fyra gånger högre än det börsnoterade värdet. Denna försäljning var något som kom att 

chocka många då ett enskilt varumärke aldrig värderats så högt tidigare.
4
 Intresset för 

varumärkets betydelse för företagen kom således att vakna till liv.  

Värdet av varumärket ligger i att skapa en identitet vilket ger varumärket en personlighet. 

Exempelvis är det inte en slump varför Coca Cola är ett starkare varumärke en Pepsi. Coca 

Cola var ett av de första företagen som förstod vikten av att bygga upp ett starkt varumärke 

och därför kan de idag erbjuda kunden icke påtagbara fördelar som Pepsi inte kan. Coca Cola 

arbetar oavbrutet med att se till att varumärket förknippas med kvaliteter som under samtida 

förhållanden kan förknippas med ungdom, vitalitet, harmoni och njutning. Coca Cola har 

alltid arbetat med att hålla sitt varumärke modernt och anpassat det efter den växande 

marknaden vilket gjort att de idag är ägare till ett av världens mest starka varumärken.
5
   

”En produkt är något som är producerat i en fabrik, ett varumärke är vad kunden köper. En 

produkt kan bli kopierad av en konkurrent, ett varumärke är unikt. En produkt kan bli 

omodern, ett bra varumärke är tidlöst”
6
 

                                                                                                                       Stephen King 

                                                                                                                                 WPP Group, London 

 

1.3 Problemdiskussion   

Idag borde varumärket ses som företagets värdefullaste tillgång. Detta då kunden inte har ett 

förhållande till den service som företaget erbjuder, utan ett förhållande till det varumärke som 

erbjuder servicen. Studier har visat att över 70 procent av konsumenterna är villiga att betala 

mer för ett specifikt varumärke även fast tjänsten och utformningen är densamma.
7
 Intresset 

för varumärket och hur ett företag kan stärka detta har blivit ett allt mer omdebatterat ämne. 

Trots det växande intresset anser dock många forskare att studier som behandlar definitionen 

av ett varumärke och dess utveckling inte har gått framåt. De anser att den nya litteraturen är 

ett ”gammalt tänk inbundet i nya pärmar” där varumärket lyfts fram som en del i 

marknadsföringsmixen. Därigenom är varumärket reducerat till ett attribut tillhörande 

                                                 
2
 Melin, Frans. Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken. (Liber Ekonomi: Malmö, 1999), 

20-36 
3
 Ibid., 16 

4
 Blackett, Tom. ”The Valuation of Brands”. Marketing intelligence & Planning. Vol. 9, no 1 (1991), 29 

5
 Blackett, ”The Valuation of Brands”, 27 

6
 Aaker, David A. “Managing the most important asset: brand equity”, Planning review special issue, vol. 20, 

issue 5  (1992), 58 
7
 Davis, Scott. “Brand asset management: how business can profit from the power of brand”, Journal of 

consumer marketing, vol.19, no.4 (2002), 356 
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produkten eller tjänsten i fråga.
8
 Då varumärket kan ses som företagets värdefullaste tillgång 

borde varumärket inte vara en del av produkten, produkten borde istället vara en del av 

varumärket.  

David A. Aaker är en av de forskare som har uppmärksammat varumärkets värde och han 

menar på att allt som påverkar kunden som kan återkopplas till en specifik produkt eller tjänst 

kommer knytas till varumärket. Varumärkets värde kan således sägas vara en produkt av alla 

erfarenheter, associationer och kunskap en kund har om ett varumärke. Ett förhållande som 

Aaker benämner som varumärkets varumärkeskapital.
9
 I och med att konkurrensen ökar på 

marknaden och möjligheterna till att differentiera sig har blivit allt svårare har 

varumärkeskapital blivit ett allt mer känt och omtalat begrepp. Trots att begreppet 

varumärkeskapital idag är välkänt och något som många företag använder sig av då de vill 

stärka sitt eget varumärke på marknaden finns det inga klara riktlinjer för vilka attribut som 

bygger upp detta begrepp.  Aaker, Keller, Melin Kapferer och Parasuraman är bara några av 

de flertal forskare som har försökt visa på varumärkeskapitalets beståndsdelar men ingen av 

dem har lyckats generera en modell som kan visa på varumärkeskapitalet i ett tjänsteföretag. 

Övikshem är ett fastighetsbolag i Örnsköldsvik som efter flera år med fokus riktat mot endast 

den egna organisationen lyft upp sitt huvud ur sanden och insett att företagets värde inte ligger 

i den egna organisationen utan i kundernas åsikter och värderingar. Även då Övikshem idag är 

dominerande på sin marknad har konkurrensen börjat tätna vilket gjort att företaget börjat 

förstå att detta kanske är ett tillstånd som inte varar för evigt.  Intresset för att stärka sitt eget 

varumärke är således något som fångat uppmärksamheten hos Övikshem, vilket är 

anledningen till varför företaget kom i kontakt med begreppet varumärkeskapital. 

Problematiken uppkommer dock när företaget börjat titta på vilka attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet och utifrån vilka områden det finns möjlighet att stärka detta. 

Tjänsteföretag som intresserat sig för att stärka varumärkeskapitalet famnar idag i blindo då 

det varken finns några modeller eller teoretiska referensramar att rikta sig efter. Då det finns 

ett uppenbart gap i teorin på denna punkt och då det till synes är ett aktuellt problem finner vi 

att detta är ett ämne värt att undersöka vidare.  

1.4 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problematik lyder vår problemformulering som följer; 

 

Vilka attribut kan öka ett tjänsteföretags varumärkeskapital? 

1.5 Syfte 

Baserat på ovanstående problem blir syftet för denna uppsats således att studera vilka attribut 

som påverkar varumärkeskapitalet hos tjänsteföretag. Genom att ta fram och beskriva dessa 

attribut avser vi även visa på hur ett tjänsteföretag kan öka sitt eget varumärkeskapital. Detta 

genom att studera de skillnader som finns mellan kundernas perception och den verklighet 

som råder.  

1.6 Begränsningar 

Då vi som skriver denna uppsats studerar på Service Managementprogrammet fann vi det 

intressant att i enlighet med vårt program begränsa vår undersökning till tjänsteföretag. 

Eftersom vår uppdragsgivare är Övikshem har studien begränsats ytterligare till att endast 

                                                 
8
 Ibid., 351 

9
 Aaker, David A. “Managing the most important asset: brand equity”, 59-60 
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undersöka detta företag. I vår studie har vi valt att fokusera på Övikshems privata hyresgäster 

och har därmed uteslutit företag som hyr lokaler och övernattningslägenheter, då dessa två 

grupper ställer helt olika krav på en hyresvärd. Vi har även medvetet valt bort att undersöka 

vad personal på Övikshem eller övrig befolkning inom Örnsköldsviks kommun har för bild av 

företaget. Vi vill fokusera vår studie på den största och viktigaste gruppen, de som hyr sin 

bostad hos Övikshem. Teoriernas natur för hur vi avser att definiera varumärkeskapitalet 

kräver att respondenten har en uppfattning om Övikshem och lägenheternas beskaffenhet 

vilket gör att en begränsning till Övikshems befintliga hyresgäster är nödvändig.  

Ytterligare en begränsning som har påverkat studien är tiden vi har haft till vårt förfogande för 

arbetet. Vi ser således att det finns fler aspekter som skulle vara intressanta att fördjupa sig i 

och undersöka närmare men utifrån vår tidsram har detta inte varit praktiskt möjligt. 

Tillexempel har vi fått begränsa de faktoranalyser som skulle ha varit intressanta att ta fram 

och som skulle ha fört studien vidare ännu ett steg. 
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1.7 Definitioner 

För att underlätta för läsaren visar vi här de definitioner vi valt att använda på följande 

begrepp.  

 

 

Attribut: en benämning vi valt att använda genom vårt arbete för 

varumärkeskapitalets beståndsdelar; upplevd servicekvalitet, identitet 

och image, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet samt 

varumärkesförtroende. 

 

Faktor:  benämning vi valt att använda genom vårt arbete för attributens egna 

beståndsdelar. 

 

Kärnvärde:              visar på de egenskaper och kvaliteter som speglar företagets visioner. 

 

Stora talens lag:  ett godkänt statistiskt påstående vilket menar att desto större sampel 

studien har desto större är sannolikheten att medelvärdet ska 

representera väntevärdet.  

 

Tjänsteföretag:  ett företag som säljer tjänster till kunden vilket resulterar i att kunden 

inte blir ägare till något. 

 

Varumärke:  Philip Kotler definierar ett varumärke som en term, en symbol, en 

design eller en kombination av dessa vilken har för avsikt att 

sammankoppla tjänsten med säljaren och särskilja denna från dess 

konkurrenter.
10

 

 

Varumärkeskapital: är ett mervärde som ett varumärke tillför en produkt. 

 

Word of mouth:        en typ av marknadsföring som grundar sig i att nöjda kunder sprider 

budskapet vidare. 
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2. TEORETISK METOD 
I kapitlet redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter som format studien. Vi kommer att 

presentera hur våra val gällande verklighetssyn, vetenskapssyn, forskningsansats och 

perspektiv kommer att påverka vår uppsats och utforma resultaten. Vi beskriver även hur vår 

praktiska och teoretiska förförståelse kan komma att påverka vår studie. Avslutningsvis 

redovisar vi de källor som använts och hur dessa samlats in. Kapitlets syfte är att underlätta 

läsarens kritiska granskningar av vår studie. 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

2.1 Verklighetssyn 

Vårt syfte är att studera vilka attribut som påverkar varumärkeskapitalet hos tjänsteföretag, en 

studie vi baserar på en undersökning av hyresvärden Övikshem och deras hyresgäster. För att 

erhålla en god uppfattning om den generella hyresgästens åsikter har vi för avsikt att göra en 

enkät som kommer skickas ut till 900 av Övikshems totalt 3659 hyresgäster. Det centrala i vår 

uppsats är således att generera ett resultat för hur den generella hyresgästen uppfattar 

verkligheten och inte för hur de kan påverka den. Vi vill med andra ord skapa en generell bild 

och inte en individuell bild av hur hyresgästerna uppfattar Övikshems varumärkeskapital. 

Detta innebär att vi har ett ställningstagande som visar på en objektiv verklighet. Detta då vi 

som forskare även kommer att anta en neutral hållning samt att vi i och med vår enkätstudie 

kommer att vara passiva i observationen av våra respondenter då vi inte haft möjlighet att 

påverka dessa eller det inhämtade resultatet.   

Verklighetssynen är det mest grundläggande vi har och redan i vår problemformulering 

kommer det att finnas en antydan till denna. Verklighetssynen kommer även att göra sig 

synlig i andra delar av uppsatsen då den påverkar vilka problem vi ser, vad vi undersöker och 

hur vi väljer att analysera resultatet.
11

 Då vårt syfte är att studera vilka attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet hos tjänsteföretag, innebär det att vi utifrån vår teoretiska grund vill 

studera verkligheten för att kunna formulera generella sanningar. Detta betyder att vi redan i 

vår problemformulering visar på att det finns en given verklighet som vi har för avsikt att 

identifiera och beskriva på ett objektivt sätt. Hade vi istället antagit en subjektivistisk 

verklighetssyn hade vår problemformulering utformats i syfte att skapa en förståelse för 

tjänsteföretagen som ett socialt fenomen vilken vi hade haft för avsikt att tolka. 

 

                                                 
11

 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 39-40 
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Verklighetssynen eller ontologin även kallad beskriver författarens föreställning om samhället 

och människans natur
12

. Rent krasst finns det två olika verklighetssyner, objektivismen och 

subjektivismen. Objektivismen bygger på att vår verklighet är oberoende av de aktörer som 

vistas i den, människan ses med andra ord som ett objekt. För att den kunskap som genereras 

inom den objektiviska ontologin ska få kallas kunskap måste den vara förankrad i 

vetenskapliga teorier. Dessutom är det ett krav att forskaren som utför studien är objektiv då 

det inhämtade resultatet inte ska ha påverkats av forskaren utan vara detsamma även om 

forskaren ersätts av någon annan.
13

 Subjektivismen kan beskrivas som något av 

objektivismens motsats, denna verklighetssyn menar på att aktörernas uppfattningar och 

handlingar formar verkligheten. En vetenskapssyn som ofta återfinns i samband med studier 

där forskare vill förklara kunskapens förhållande till den sociala verkligheten.
14

  

Utifrån ovanstående diskussion står det klart att vi befattat oss med en objektivismontologisk 

ståndpunkt. Detta baserat på att huvuddelen av vår uppsats är baserad på enkäter och att vi 

därigenom kan ställa oss objektiva till det inhämtade resultatet. Dock vill vi peka på att vi 

även gjort en intervju med Övikshem för att skapa en uppfattning kring hur företaget arbetar 

med varumärkeskapitalet. Detta är information vi inte kan förhålla oss till på ett objektivt sätt, 

eftersom intervjun måste tolkas kommer den att påverkas av oss forskare som sociala aktörer. 

Därmed vill vi belysa att det även finns en viss subjektivitet i vår studie då detta resultat inte 

skulle vara detsamma om forskaren hade varit en annan.   

2.2 Vetenskapssyn 

Vår avsikt är att generera kunskap genom de fakta vi samlar in och utifrån dessa bygga upp 

lagmässiga förklaringar. I och med att vi skickar ut enkäter till kunden vill vi skapa en bild av 

den generella kunden snarare än en tolkning av individens uppfattning. Ett förhållningssätt 

som representeras av den positivistiska vetenskapssynen. 

 

En av hörnstenarna för den positivistiska vetenskapssynen är att forskaren är objektiv och 

förklarar den sanna verkligheten
15

. Positivismen representerar därmed ett forskningssätt som 

tar sin utgångspunkt i naturvetenskapliga metoder där syftet är att bekräfta eller förkasta 

teorier snarare än att tolka dem. All kunskap om objektiva företeelser i verkligheten måste 

kunna verifieras empiriskt och vetenskapen ska således vara helt fri från en forskares egna 

erfarenheter och värderingar. Positivisterna vill bygga kunskap genom att hitta ett orsak- 

verkan-samband, ett tillvägagångssätt som ofta återfinns i kvantitativa studier.
16

 Den 

positivistiska vetenskapssynen innebär även att det resultat som genereras genom studien ska 

vara reproducerbart vilket gör att positivismen ofta sammanlänkas med den objektiviska 

ontologin.
17

 Innebörden av positivismen är således att en forskare måste kunna separera teori 

och observation. Då vi gör en enkätstudie av kundens åsikter för varumärket Övikshem har vi 

således ställt oss objektiva till den information vi samlat in, detta då vi har för avsikt att tolka 

denna utifrån den verklighet som råder. Vi vill således i enlighet med den positivistiska 

vetenskapssynen separera teori från observation då vi i ett första steg samlar in teori för att 

sedan finna ett orsak-verkan-samband genom den data enkäten genererar. Det faktum att vi i 

                                                 
12

 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Liber Ekonomi: Malmö, 2005), 33-

35 
13

 Patel, Runa och Bo, Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. Tredje upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 

2003), 27-28 
14

 Bryman och Bell, 33-35 
15

 Johansson Lindfors, 39 
16

 Bryman och Bell, 24-25 
17

 Patel och Davidsson, 28 
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huvudsak använder oss av en enkätstudie vars resultat vi analyserar utifrån teorin gör att vår 

studie är reproducerbar för andra forskare.   

I stort sett finns två dominerande vetenskapssyner hermeneutiken och positivismen. Det 

hermeneutiska synsättet kan ses som positivismens motpol och beskrivas som ett synsätt där 

det inte finns någon ”verklig verklighet” utan där situationer helt enkelt måste tolkas
18

. 

Hermeneutiken lägger således en större vikt vid att skapa en djupare förståelse där tonvikten 

ligger i att försöka förstå kontexten.
19

 Ett synsätt där resultaten ses som levande processer och 

därmed enklast kan kopplas till kvalitativa och undersökande studier.
20

 Hade vi utgått från 

den hermeneutiska kunskapssynen hade det varit till vår fördel att kunna tolka hyresgästens 

åsikter på ett djupare plan varvid vi hade gynnats av att utföra intervjuer istället för en 

enkätundersökning. Det är dock inte vår mening att tolka några av hyresgästernas åsikter då vi 

vill skapa ett generaliserbart resultat för den generella kunden hos Övikshem.    

2.3 Forskningsansats 

Vår intention är att med utgångspunkt från befintlig teori förklara verkligheten för Övikshem. 

Vi har för avsikt att genom en enkätundersökning generera en ökad kunskap kring hur 

verkligheten uppfattas av Övikshems hyresgäster. Detta arbetssätt gör att en deduktiv 

forskningsansats kommer att vara bäst lämpad för oss.   

 

 

 
 

Figur 2.1 Induktiv ansats 
 

 

 

 
 

Figur 2.2 Deduktiv ansats 

 

Förhållandet mellan teori och empiri kan ses på två olika sätt, genom induktion eller 

deduktion. Den induktiva ansatsen utgår från vekligheten för att genom enskilda fall utarbeta 

en teori.
21

 Ett tillvägagångssätt som brukar kallas ”upptäckandets väg”. Deduktion är däremot 

induktionens direkta motsats och kan snarare kallas ”bevisandets väg”.
22

 Denna ansats utgår 

från teorin för att sedan kunna förklara verkligheten.
23

 Då vi utifrån vår vetenskapssyn och 

ontologiska ståndpunkt avser att studera verkliglikheten på ett objektivt sätt och hitta ett 

orsak- verkan-samband anser vi att valet av en deduktiv forskningsansats faller sig rent 

naturligt för oss.  

                                                 
18

 Johansson Lindfors, 39 
19

 Arbnor, Inge och Björn Bjerke. Företagsekonomisk metodlära, Andra upplagan. (Lund: studentlitteratur, 

2008), 63 
20

 Patel och Davidsson, 29  
21

 Ibid., 23-25 
22

 Holme, Idar Mange och B.K Solvang, Forskningsmetodik, (Lund: studentlitteratur, 1997), 50-51 
23

 Patel och Davidsson, 23-25 

    Teori Empiri     Observation 

      Teori    Empiri     Slutsats 



TEORETISK METOD 
 

8 

 

2.4 Perspektiv 

Vår studie är till största del baserad på en enkätundersökning som gjordes hos Övikshems 

hyresgäster och det är således deras åsikter som utgör grunden för vårt arbete. Efter att vi 

färdigställt vår studie har vi för avsikt att vända oss till Övikshem för att med hjälp av 

kundens åsikter visa på vilka attribut företaget måste arbeta med för att öka sitt 

varumärkeskapital. Då vi skriver på uppdrag av företaget Övikshem är det utifrån deras 

intresse vi formulerat vårt problem och därmed menar vi att vi intagit ett företagsperspektiv.  

Vilket perspektiv en forskare väljer att arbeta utifrån presenteras oftast redan i 

problemformuleringen till arbetet då det är detta perspektiv som sedan kommer att ligga till 

grund för de teorier som kommer att användas samt de data vi kommer att samla in.
24

 Hur en 

forskare har valt att utforma och utveckla innehållet i uppsatsen samt vem eller vad som utgör 

basen är oftast ett säkert sätt att ringa in uppsatsens perspektiv. En uppsats kan dock inta mer 

än ett perspektiv varvid vi vill mena att vi även intar ett jämförelseperspektiv.
25

 Detta då vi 

även gjort en intervju med företaget Övikshem kring de attribut som påverkat 

varumärkeskapitalet, det vill säga intervjun hade ungefär samma innehåll som enkäten som 

besvarades av hyresgästen. Utifrån dessa insamlade data har vi för avsikt att jämföra 

företagets svar med kundens uppfattning för att i slutänden kunna bidra med information 

kring hur företaget kan öka varumärkeskapitalet. 

Avslutningsvis skulle vi även vilja belysa att vi i uppsatsens senare del har för avsikt att om 

möjligt ställa oss utanför företaget. Detta då vi anser att det är nödvändigt att inta en neutral 

position i förhållande till både kunden och företaget för att kunna ta fram de faktorer som kan 

bidra till ett ökat varumärkeskapital. Således kommer uppsatsens avslutande del, under 

rubriken slutsats, skrivas ur ett konsultperspektiv.  

2.5 Förförståelse 

Alla livserfarenheter och kunskaper, likväl praktiska som teoretiska, som vi bär med oss in i 

det här ämnet benämns som förförståelse.
26

 De teorier vi väljer, vilket perspektiv vi har samt 

vilka tolkningar och slutsatser vi gör kommer alla att påverkas av den förförståelse vi besitter. 

Det är därför viktigt att belysa detta för läsaren så att denne kan skapa en kritisk distans för de 

val som påverkat studien.
27

  

År 2006 började vi på Service Managementprogrammet vid Umeå universitet och fram tills 

nu hade vi ringa förståelse för begreppet varumärkeskapital och vilka faktorer som påverkar 

detta. Den kunskap som kommer att påverka vår uppsats till största del är därför den vi 

erhållit genom våra studier. På A-nivån läste vi båda en kurs i Service Management och 

Marknadsföring och under C-nivån läste en av oss kurser inom Marketing vilket gav en 

inblick i Service Marketing och Marketing Ethics. Dessa kurser bidrog till en förförståelse 

kring problematiken med att marknadsföra en tjänst vilket kommer att påverka vår uppsats då 

kurserna behandlade vanliga teorier i ämnet. Vår förförståelse kommer således att påverka de 

teorival vi kommer att göra vilket vi ser som mer positivt än negativt för uppsatsen. Vi menar 

att de teorier vi haft med oss sen tidigare är skapade av erkända forskare inom ämnet och vår 

kunskap kring dessa har sparat oss en viss tid i vår teorisökning. Vi kan också med relativt 

stor sannolikhet påstå att de teorier vi kommer att använda oss av skulle ha varit detsamma 

                                                 
24

 Svenning, Conny. Metodboken. (Eslöv: Lorentz förlag, 2003), 22-24 
25

 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 40-41 
26

 Johansson Lindfors, 25 
27

 Ibid., 76 
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med eller utan vår förförståelse då dessa visat sig vara de mest väsentliga i ett flertal studier 

som gjorts inom ämnet.   

Vårt uppdrag är att undersöka hur Övikshem ska kunna höja företagets varumärkeskapital. 

Utöver denna uttalade önskan fick vi ”fria tyglar” för hur detta skulle gå till. Vi har haft 

kontakt med företaget ungefär fyra gånger under uppsatsens gång och detta med anledning av 

att få tillgång till deras kundregister, göra vår intervju samt få hjälp med att skicka ut våra 

enkäter. Övikshem har dock inte på något sätt försökt styra uppsatsens innehåll eller upplägg 

och därför anser vi att det faktum att vi skriver på uppdrag inte kommer att påverka 

uppsatsens utgång i någon större bemärkelse. Med teorin som grund kommer vi att undersöka 

de attribut vilka påverkar varumärkeskapitalet och utifrån vårt resultat kommer vi objektivt att 

påvisa både styrkor och brister hos företaget.  

Då vi började med uppsatsarbetet saknade vi helt praktisk förförståelse för företaget 

Övikshem. Dock har vi diskuterat och kommit fram till att våra erfarenheter om vår egen 

hyresvärd i Umeå, Bostaden, kan ha satt sina spår i förförståelsen kring Övikshem. Då 

Övikshem som vi förstod det var dominerande på sin marknad i Örnsköldsvik var det lätt för 

oss att relatera till Bostaden då vi ansåg att det måste råda ungefär ett liknande förhållande där 

som för Bostaden här i Umeå. Vi ansåg således att det var viktigt för oss att gå in med ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot Övikshem och under intervjun ifrågasätta deras uttalanden 

så att vi själva inte skulle dra några förhastade slutsatser.  

2.6 Val av teori 

Det är forskarens uppgift att ta fram, pröva och förklara de teorier som ska hjälpa oss att 

förstå verkligheten. Teoriernas syfte är att öka förståelsen för hur begreppen relaterar till 

varandra och förklara de företeelser vi som forskare observerat i empirin.
28

 Vi inledde vårt 

arbete med att läsa om begreppet varumärkeskapital för att förstå vad det är och vilka attribut 

som kan påverka det. Vi uppfattade snabbt att det finns ett par attribut som återkom i ett 

flertal studier och vid en närmare anblick förstod vi att detta berodde på att studierna till stor 

del hänvisade tillbaka till samma material. De forskare som verkar utgöra den teoretiska 

stommen för begreppet varumärkeskapital och värdeökning av ett varumärke är Aaker, Melin, 

Kapferer, Keller, Parasuraman, Zeithalm och Berry. Även dessa forskare verkar vara 

influerade av varandra, både då de hänvisar till varandra i deras studier samt att de belyser 

vikten av liknande attribut.  

För att åskådliggöra detta på ett tydligt sätt för läsaren visar vi på detta förhållande i tabellen 

på följande sida. Här förtydligar vi vilka attribut som respektive forskare anser bidrar till 

varumärkeskapitalet samt att vi gjort en sammanställning i kolumnen till höger av de attribut 

vi avser att använda i vår egen studie. De attribut som valdes bort var antingen för att de var 

irrelevanta för vår studie så som attributet patent och skyddade tillgångar samt positionering 

eller av den anledningen att attributet kommer att tas upp under en annan rubrik. Tillexempel 

kommer kommunikation, engagemang och känslighet att tas upp under rubriken upplevd 

servicekvalitet. Vidare kommer begreppen attityd, vision, kärnvärde, företagskultur och 

varumärkesfördelar att behandlas under bland annat rubriken identitet och image. Även 

attributet varumärkeskännedom kom att reduceras på grund av våra begränsningar då det är en 

självklarhet att de som bor hos Övikshem redan är bekanta med varumärket. 
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Tabell 2.1 Sammanställning av de faktorer som påverkar varumärkeskapitalet.  

De utvalda attributen som tagits fram i tabellen är således; upplevd servicekvalitet, identitet 

och image, varumärkeslojalitet, varumärkesförtroende samt varumärkesassociationer.  

2.7 Litteratursökning 

För att kunna förklara verkligheten och skapa en sammanhängande helhet som kan tolka de 

olika observationerna en forskare gör krävs en god och stabil teoribakgrund.
29

 Då vi 

instämmer med att grunden för en bra studie är att hitta bra teorier och relevanta artiklar lade 

vi stort fokus och mycket tid på den delen av arbetsprocessen. Sammanlagt har vi spenderat 

drygt 14 dagar till att söka och läsa relevant litteratur och artiklar. För att skapa en 

grundläggande förståelse av ämnet utgick vi från Umeå universitetsbibliotek och deras 

sökmotor Album för att hitta relevant litteratur inom ämnet. Vilken litteratur som vi ansåg 

relevant baserade vi på vilka författare som låg bakom litteraturen samt vilka forskare som var 

refererade. Efter att ha sållat igenom en mängd litteratur stod det relativt klart för oss vilka 

ämnesord som var intressanta att gå vidare med vid artikelsökningen. Ett urval som även 

presenteras under rubriken val av teori ovan. För att effektivisera arbetet delade vi upp 

sökorden inom de olika områden vilka senare även kommer att träda fram som de attribut 

vilka påverkar varumärkeskapitalet. 

                                                 
29

 Patel och Davidsson, 21-22 
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Varumärkeskapital: Brand Equity, consumers, dimensions  

Upplevd servicekvalitet: SERVQUAL, perceived service quality  

Identitet och Image: brand, image, identity  

Varumärkes lojalitet: loyalty, brand equity 

Varumärkes förtroende: trust, brand equity  

Varumärkes associationer: associations, brand equity   

För att söka fram de vetenskapliga artiklarna vi senare kom att använda nyttjade vi de 

databaser som vi har tillgång till genom Umeå Universitet. Vi kom att söka artiklar och 

tidskrifter i databaserna: Emerald Fulltext, Buisness Source Premier, Artikelsök, Affärsdata 

och Academic search elite –Ebsco. Vi började vår artikelsökning genom att söka på det breda 

begreppet Brand Equity, vilket gav 2638 träffar i Emerald Fulltext. För att minska ner antalet 

träffar insåg vi att vi var tvungna att specificera vår sökning med sökord som låg närmare vår 

studie. Genom att kombinera sökorden brand equity, consumers och dimensions minskade vi 

ner vår sökning till sammanlagt 14 träffar varav åtta var intressanta för vårt arbete. 

Kombinationen SERVQUAL och perceived service quality gav i sin tur 34 träffar varav sju 

valdes ut som relevanta att studera vidare för vårt arbete. Sökorden brand, identity och image 

resulterade i 19 träffar varav fyra ansågs passande för arbetet. Kombinationen loyalty och 

brand equity resulterade i 36 träffar varav två ansågs betydelsefulla. För att hitta teorier kring 

associationer blev sökorden associations och brand equity vilket gav ett resultat av 23 träffar 

vilket kom att mynna ut i tre artiklar med hög relevans. Sista sökords kombination blev trust 

och brand equity något som gav nio träffar och en artikel sågs som relevant.   

Vilka artiklar som ansågs relevanta utifrån sökorden avgjorde vi genom att läsa artiklarnas 

abstrakt och i vissa fall även snabbt skumma igenom artikeln för att värdera deras innehåll 

utifrån vår frågeställning. När vi sorterat ut vår första omgång av artiklar läste vi igenom 

dessa för att sedan använda oss av några i vår teoridel och vissa kom att bidra med nya 

betydelsefulla sökord och referenser till tidigare studier som gjorde det möjligt att 

effektivisera vår sökning ytterligare. Genom detta arbetssätt har vi läst sammanlagt 83 artiklar 

vilket gjort att vi kunnat gå från en relativt bred och trubbig kompetens inom ämnet till en 

spetskompetens. De vetenskapliga artiklarna har hjälpt oss att frambringa största delen av de 

teorier vi använt oss av för att undersöka de attribut vi anser är väsentliga för 

varumärkeskapitalet. För att tydliggöra vår arbetsprocess har vi sammanställt vår sökning i en 

tabell. Tabellen visar först inom vilket område sökningen gjordes, exempelvis 

varumärkeskapital, därefter vilka sökord som användes, hur många träffar dessa gav, hur 

många artiklar som var intressanta för oss samt vilka nya sökord dessa artiklar ledde till och 

slutligen vilka artiklar vi kom att använda oss utav. På följande sida följer ett utdrag ur 

tabellen som återfinns i sin helhet i uppsatsens bilagor
30

.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
30
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brand 

association, 

brand awareness, 

brand identity, 

brand loyalty,  

brand trust, 

perceived service 

quality,    

Aaker, Keller, 

Melin 

Aaker (1991) aging Brand Equity 

Aaker (1992) aging The Most 

Important Asset 

Aaker (1995) Measuring Brand 

Equity Across Products and Markets 

Kapferer (2004) The New Strategic 

Brand management 

Keller (1993) Conceptualizing, 

Measuring, and aging Consumer-

Based Brand Equity 

Keller (1999) aging Brands for the 

Long Run 

Melin (1999) Varumärkesstrategi, 

Parasuraman et al. (1985) A 

conceptual Model of Service Quality 

Tabell 2.2  Sammanställning av litteratursökning.  

 

2.8 Sekundär information 

Data som redan samlats in av andra och analyserats för ett annat ändamål benämns som 

sekundär. Det faktum att det är någon annan som samlat in den data som forskaren avser att 

använda kan leda till problem då det inte är möjligt att med säkerhet vare sig fastställa 

validiteten eller reliabiliteten av materialet.
31

 Då forskare väljer att använda sig av någon 

annans studie kan det bland annat vara svårt att uttala sig om datamängdens komplexitet, det 

vill säga omfattningen av undersöknings variabler och respondenter. Dessutom är författaren 

inte bekant med materialet från dessa källor på samma sätt som den information som hämtats 

in på egen hand vilket gör att det kan vara svårt att urskilja den viktigaste variabeln då studien 

kan vara baserad på mer än en.
32

 

Anledningen till varför forskare ofta använder sig av andras material och inte samlar in den 

själv är för att fördelarna ändå överväger de uppvisade nackdelarna. Att använda sig av någon 

annans studie gör det tillexempel möjligt att spara in en hel del tid och pengar. Tid som 

istället kan läggas på att hitta sekundär information av hög kvalitet som dessutom är högre än 

den som forskaren själv skulle ha kunnat uppnå. Detta ger även möjlighet att lägga ner mer tid 

på att göra en utvecklad analys viket kan bidra till nya idéer och tolkningar.
33

 

Vår uppsats är, som tidigare nämnts till största del baserad på teori som är inhämtad via 

artiklar och således från tidigare forskning. Vi har därför varit noggranna i sökprocessen av 

våra data att även studera forskarnas egna källor av sekundär information för att se vilka 

upphovskällor som ligger till grund för deras undersökningsvariabler. Under vår undersökning 

av dessa har vi upptäckt att det finns några erkända och etablerade forskare inom området så 

som Aaker, Keller, Parasuraman, Zeithaml och Berry och eftersom flertalet studier baseras på 

deras teorier har vi valt att i vissa fall återgå till deras grundteorier varför vissa referenser kan 

                                                 
31

 Johansson Lindfors, 117-118 
32

 Bryman och Bell, 235-239 
33

 Ibid., 231-235 
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ses som omoderna. Vi menar dock att om dessa teorier fortfarande används som grundpelare i 

en stor del av dagens nya forskning är den även relevant för oss.  

2.9 Källkritik av sekundär information 

Källkritiken har för syfte att granska informationen som angetts och avgöra om den är 

relevant för studien eller inte. Johansson Lindfors har visat på två stadier inom forskningen 

som därmed bör granskas, teorisökningen och teorianvändningen. Teorisökningen, vilket är 

det vi kommer att diskutera först, refererar till den process då forskaren gör själva teoriurvalet 

utifrån vetenskapliga källor. Det som kan vara av relevans att diskutera här är bland annat 

mängden av den information vi har haft att tillgå men också hur länge själva teorisökningen 

borde ha fortgått.
34

 Det andra vi vill diskutera är teorianvändningen. Det som bör granskas i 

detta fall är källans äkthet vilket betyder att den ska vara ge genuin och inte en förfalskning, 

källans oberoende, det vill säga att det helst inte ska vara sekundär samt att källan ska anses 

som aktuell, relativt ny publicerad och relevant.
35

  

Utgångspunkten för insamlingen av sekundär information har varit Umeå 

Universitetsbiblioteks utbud av litteratur och vetenskapliga artiklar samt den litteratur som 

funnits tillgänglig hos lärare inom området. Då Umeå Universitetsbibliotek tillhandahåller en 

av de största artikeldatabaserna i Sverige anser vi att detta utbud inte har begränsat oss. Vi har 

fått en bred spännvidd över vårt ämne och vi har kunnat söka specifik forskning inom 

områden som varit intressanta för vår studie. Hur länge teorisökningen bör fortgå ska styras 

av då forskningen uppnått en slags mättnad, det vill säga vid den tidpunkt då sökningen börjar 

tendera i sådan information forskaren redan uppmärksammat
36

. Det är troligt att vår 

teorisökning skulle ha kunnat fortgå under en längre tid men då vi är begränsade genom en tio 

veckors skrivtid anser vi att vi uppnått en tillräcklig teoretisk mättnad. Vi har kunnat urskilja 

ett mönster av återkommande information och referenser för både vilka attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet men även för vad som påverkar attributen i sig.   

Vid valet för vilken teori vi skulle använda oss av i vår uppsats har vi utgått från de tre 

kriterierna vi nämnde ovan, äkthet, oberoende och aktualitet. Då teorierna vi använt kommer 

från vetenskapliga artiklar som är hämtade ur pålitliga tidskrifter samt att litteraturen vi 

använt är skriven av kända författare inom området känner vi att det första kriteriet är väl 

bemött. Dessutom har vi varit noga med att titta på i vilket syfte studien tidigare är genomförd 

för att kunna verifiera att den även är användbar i vårt eget syfte.  

Det andra kriteriet för teorierna är att de ska vara oberoende. Det är av denna anledning vi ett 

flertal gånger har valt att söka upp ursprungskällan som författaren refererat till. Ett 

tillvägagångssätt som gjorde att vi uppmärksammade ett beroende mellan dagens och 

gårdagens forskare. Detta då många nypublicerade studier använt sig av teorier som skapades 

av Aaker, Keller, Parasuraman, Zeithaml och Berry i slutet av 80-talet. Dock anser vi att dessa 

forskare är erkända förebilder och således blir användandet av deras studier inte tendensiöst. 

Vi anser dock att det i vissa fall är försvarbart att använda redan hänvisade andrahandskällor, 

detta då dessa kan bidra med en snävare och mer specifik förklaring än originalkällan vilket i 

vissa fall har gynnat vår studie i en större utsträckning.  

                                                 
34

 Johansson Lindfors, 88 
35

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod. Andra upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 62-64 
36

 Johansson Lindfors, 88 
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Det tredje och sista kriteriet vi ställde på de teorier vi kom att använda var att de skulle vara 

aktuella. De teorier vi valde ut i första urvalsprocessen var alla skrivna under 2000-talet vilket 

vi betraktade som aktuellt. Dock såg vi ett mönster på att många forskare hänvisade tillbaka 

till samma och äldre teorier vilket gjorde att vi i enlighet med det andra kriteriet sökte upp 

dessa originalkällor. Detta har lett till att vissa av våra källor kan ses som gamla något vi 

redan tagit ställning till under rubriken sekundär information.   
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3. TEORI 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier och den tidigare forskning som vi har haft 

som underlag för vår egen studie. Syftet med teorierna är att förklara hur tjänsteföretaget 

Övikshem kan öka sitt eget varumärkeskapital och vi kommer börja med att presentera 

begreppet varumärkeskapital för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet. Därefter 

kommer vi att gå närmare in på varumärkeskapitalets beståndsdelar; upplevd servicekvalitet, 

identitet och image, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet samt 

varumärkesförtroende vilka enligt oss utgör grunden för uppbyggnaden av ett starkt 

varumärke i ett tjänsteföretag. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.1 Teorisammanfattning 

För att öka förståelsen för läsaren avser vi att inleda med en kort sammanfattning av de teorier 

som kommer att behandlas i vårt teoriavsnitt, detta med anledningen att göra kapitlet mer 

överskådligt. Teorikapitlets första avsnitt innehåller en mer ingående redogörelse för 

begreppet varumärkeskapital och vilka av dess attribut som är relevanta för oss i vår studie. 

De avsnitt som följer kommer sedan att presentera vart och ett av de attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet samt hur detta är uppbyggt och vilka möjligheter det har att utvecklas. 

Något som kan vara relevant att nämna redan i teorins inledande skede är att det kan vara 

svårt att göra en skarp avdelning av de attribut som påverkar varumärkeskapitalet. Detta då 

alla attribut som påverkar varumärkeskapitalet i sin tur kan påverkas av liknande faktorer. Det 

är dock inte möjligt att ute lämna något av attributen då alla har en lika stor roll i förhållandet 

till varumärkeskapitalet. Att avlägsna ett attribut med anledningen att de påverkas av liknande 

faktorer skulle lämna ett hålrum i analysen. 

 

På nästkommande sida presenteras en förklarande sammanställning där vi visualiserar 

relationen mellan faktor, attribut och varumärkeskapital.  
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           Faktorer                      Attribut 
 

                        

 Fysisk omgivning       

 Kommunikation 

 Förståelse                             Upplevd 

 Kompetens                      servicekvalitet 

 Pålitlighet 

 Svarsbenägenhet  

 

 Skapad identitet                  Identitet & 

 Uppfattad image                    image 

 

 Egenskaper                                                                Varumärkeskapital 
 Förmåner                          Varumärkes- 

 Attityder                          associationer                        

 

 Direkt lojal                                                                  

 Latent lojal                       Varumärkes-     

 ”Gisslan”                            loljalitet          

 Icke lojal                 

                     

 Trovärdighet                    Varumärkes- 

 Tillmötesgående                förtroende 

 

 
 

 
Figur 3.1 Sammanställning av varumärkeskapitalets attribut och faktorer 
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3.2 Vår teorimodell 

Nedan presenteras en visuell modell av de attribut som påverkar varumärkeskapitalet för 

företaget Övikshem. En modell som kommer att följa oss genom uppsatsens gång. 

 

Figur 3.2 Varumärkeskapitalsmodellen skapad av Lindström & Thornéus 

 

3.3 Varumärkeskapital 

”Till varumärkeskapitalet räknas de tillgångar och skyldigheter som kan förknippas med 

varumärket, dess namn, dess symbol, vilket stärker eller minskar värdet av produkten eller 

servicen för en firma eller dess kunder”
37

 

                                                                                                         Aaker, 1991 

                                                                                               Definition av varumärkeskapital 

 

Varumärkeskapitalet består av allt som kan förknippas med företaget på gott och ont. För att 

ett företag ska kunna öka sin framgång måste de öka sitt varumärkeskapital.
38

 Den första 

modellen som visar på de attribut som påverkar varumärkeskapitalet skapades av David A. 

Aaker under 1980-talet och beskriver hur varumärket kan fungera som en värdeskapare för så 

väl konsumenten som ägaren av varumärket.
39

 Begreppet varumärkeskapital är idag ett 

välkänt begrepp som beprövats i flera studier av en mängd olika forskare. Attributen för vad 

som påverkar varumärkeskapitalet varierar dock en aning utifrån vilket land studien utförts 

samt i vilket sammanhang. Forskare är därför eniga om att attributen för varumärkeskapitalet 

måste få variera beroende på vart och när studien utförs för att kunna skapa det bästa 

resultatet. Utifrån detta har vi valt att använda oss av en egen konstruerad modell inspirerad 

av de teorier som Aaker, Melin, Kapferer, Keller, Parasuraman, Zeithaml och Berry diskuterat 

i sina studier kring varumärkeskapitalet. 

 

                                                 
37

 Aaker, David A., Managing Brand Equity- Capitalizing on the Value of a Brand Name, (New York: the free 

press 1991), 15 
38

 Ibid., 21-22 
39

 Ibid., 15-17 
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Aaker beskriver varumärkeskapitalet som de tillgångar vilka kan sammanlänkas med 

företaget, det vill säga företagets namn, dess logotyp, kvaliteten på servicen och relationen till 

kunden. Dessa tillgångar mynnar sedan ut i tre attribut som påverkar varumärkeskapitalet, 

varumärkesassociationer, varumärkesförtroende, och lojalitet.
40

 En av nordens främsta 

forskare inom varumärkesstrategi, Frans Melin, menar att Aakers syn på varumärkeskapitalet 

inte är fullständigt. Han menar på att det måste förekomma attribut från både företagets 

perspektiv och konsumentens, inte endast konsumentens vilket enligt Melin är det som ligger 

i fokus för Aakers modell. Melin kompletterar således Aakers modell med attributet 

identitet.
41

 Kevin Lane Keller anser så som Aaker att varumärkeskapitalet bör studeras utifrån 

konsumenten. Han menar att företagets varumärkeskapital är det som skapar den 

differentierade effekt som gör att kunden väjer företagets produkt framför en liknande 

konkurrent. Keller menar således att varumärkeskapitalet karaktäriseras av attributet, image.
42

 

Parasuraman et al. har dock en annan synvinkel, de ser på varumärkeskapitalet ur ett 

tjänsteföretags perspektiv och menar således att det attribut som kommer att påverka 

varumärkeskapitalet är upplevd servicekvalitet.
43

  

 

För att differentiera sig på marknaden har allt fler företag valt att fokusera på sin service och 

därmed börjat benämna sig själva med titeln tjänsteföretag. Ett rent tjänsteföretag besitter 

något annorlunda förutsättningar än ett produktföretag då det inte finns samma möjligheter till 

att visa upp en påtagbar produkt. För att ett tjänsteföretag ska kunna höja sitt eget 

varumärkeskapital måste företaget således skapa en förståelse hur kunden upplever själva 

servicemötet, vilket ligger i enlighet med Parasuraman, Zeithaml och Berrys teori kring 

upplevd servicekvalitet. Hur kunden upplever servicen kommer att spegla sig på varumärket 

och således påverka varumärkeskapitalet.
44

 Enligt Kapferer är varumärket företagets mest 

värdefulla tillgång. Oavsett om företaget av misstag skulle leverera en dålig tjänst skulle ett 

starkt varumärke kunna rädda företaget då konsumenter tenderar att ha en större toleransnivå 

för kända varumärken och att de därför är villiga att ge det en andra chans. Ett företag bör 

således lägga ner mycket tid kring varumärket och göra mätningar minst en gång per år då en 

stor del av företagets värde ligger i just varumärket. Tillexempel, vad skulle företaget som 

producerar världens mest köpta dryck vara utan varumärket Coca Cola. Kapferer anser därför 

att företaget bör undersöka varumärkets image och identitet då det är dessa attribut som bidrar 

till varumärkeskapitalet.
45

 

Ett exempel på ett företag som besitter ett starkt varumärkeskapital är Kodak. Kodak har en 

försäljning som är sex till åtta gånger så hög som deras konkurrenters. För att liknande företag 

ska ha en chans till samma försäljning måste de sänka priset på sina produkter med 15 – 50 

procent även fast produkterna är av en likvärdig kvalitet.
46

 Med ett starkt varumärke kan 

företaget sätta högre priser, uppnå en bättre konkurrens förmåga samt erhålla större 

                                                 
40

 Aaker, David A.  “The value of brand equity”, Journal of business strategy, vol.13, issue 4, (1992) och 

“managing the most important asset: brand equity”, Planning review special issue, vol. 20, issue 5, (1992) och 

“Measuring brand equity across product and markets”, California Management review, vol. 38, no. 3,  (1996) 
41

 Melin, Frans. Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken. (Liber Ekonomi: Malmö, 

1999), 126 
42

 Keller, Kevin Lane “aging brands for the long run: brand reinforcement and revitalization strategies”, 

California Management review, vol. 41, no. 3, (1999), och “Conceptualizing, measuring and managing 

customer-based brand equity”, Journal of marketing, vol.57, January (1993) 
43

 Parasuraman, A, Valarie A. Zeithaml och Leonard L. Berry. ”A conceptual model of service quality and its 

implications for future research”, Journal of marketing, Vol. 49, fall (1985), 41 
44

 Ibid. 41 
45

 Kapferer, Jean-Nöel. The new strategic brand management. Tredje upplagan. (London : Kogan Page, 2004) , 

16-217 
46

 Aaker, “Managing the most important asset”, 57-57 
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efterfrågan. Det ultimata för Övikshem hade varit att alla konsumenter som sökte ett boende i 

Örnsköldsvik skulle eftertrakta Övikshem. Tjänsteföretaget Övikshem har idag för syfte att 

öka deras varumärkeskapital och utav den anledningen kommer vi nu att titta närmare på 

attributen för detta.  

 

3.4 Upplevd servicekvalitet 

Under den industriella revolutionen i början av 1900-talet klingade slagord som 

”massproduktion” och ”lika produkter åt alla”. De stora fabrikerna och de nya maskinerna 

gjorde det möjligt att standardisera produkter och öka produktionstakten väsentligt. Företag 

praktiskt taget spottade ut produkter som alla var gjorda efter en och samma mall till ett pris 

som ansågs överkomligt för många. Tiderna har dock ändrats och under slutet av 1980 

startade en ny epok för företagen. Allt fler börjar nu intressera sig för att investera i 

servicekvalitet vilket är ett nytt tankesätt som uppkommit på grund av att konkurrensen 

hårdnat och att sälja rätt produkter till rätt pris inte längre är tillräckligt. För att kunna stärka 

sin position på marknaden och bli ett konkurrenskraftigt företag i den nya tiden börjar 

företagare förstå vikten av att lägga större fokus på sina kunder och deras önskemål. Att 

endast fokusera på den materiella produkten är inte längre ett alternativ, för att differentiera 

sig måste företaget fokusera på den service och de tjänster som ligger runt om själva 

produkten. Det nya sättet att tänka har fått allt fler företag att benämna sig själva som 

tjänsteföretag som erbjuder så mycket mer än bara en produkt. Den nya generationen av 

företag, tjänsteföretagen, lägger i dag ner allt större summor tid och pengar för att lära sig 

förstå sina kunder så att de ska kunna producera tjänster som tillfredställer den individuella 

kundens behov. ”Individualisering” har blivit det nya slagordet.
47

  

   

Det faktum att Övikshem är ett tjänsteföretag är av stor betydelse när vi diskuterar 

möjligheten till att stärka företagets varumärkeskapital. Detta på grund av att tjänster är av en 

annan natur än produkter. I dagens renodlade tjänsteföretag säljs inga påtagliga produkter, 

köparen blir således inte ägare av något och därmed blir det svårare att kommunicera ett värde 

till kunden. Så är fallet för Övikshem, kunden blir inte ägare av något utan får bara 

möjligheten till att disponera ett hem mot en månadsbetalning. Kunden kommer på grund av 

detta att värdera varumärket utifrån graden av servicekvaliteten denne upplever under tiden 

som kund hos företaget
48

. Det är av stor vikt att ett serviceföretag fokuserar på den upplevda 

servicekvaliteten då denna har en direkt påverkan på graden av nöjda kunder. Speciellt då det 

                                                 
47

 Brunnström, Lasse. Svenska varumärken –en 1900-talshistoria. Andra upplagan,(Stockholm: Bokförlaget 

Prisma 2004) 48-54 
48

 de Chernatony, Leslie och Malcolm McDonald. Creating powerful brands- in consumer, service and 

industrial markets. Andra upplagan. (Oxford : Butterworth-Heinen, 1998), 205-20 
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är nöjda kunder i sin tur leder till kundlojalitet, vilket översatt i finansiella termer betyder en 

ökad vinst för företaget.
49

 

3.4.1 Att mäta upplevd servicekvalitet 

Ett vanligt sätt att mäta kundens uppfattning av företagets servicekvalitet är genom 

Parasuraman, Zeithaml och Berrys modell SERVQUAL. Modellen togs fram 1985 och har till 

syfte att mäta servicekvalitet genom att jämföra upplevd och önskad kvalitet för en rad 

faktorer som upphovsmännen ansåg viktiga.
50

 Modellen ses än idag som en av grundpelarna 

för upplevd servicekvalitet och detta på grund av att den i efterhand genomgått en rad små 

förändringar. Modellen har utvecklats och det har tillkommit förslag på ytterligare faktorer 

vilka ska göra det möjligt att anpassa modellen till företagets natur och nationalitet. Ett annat 

skäl till varför modellen fortfarande är välanvänd i många forskningssammanhang är att den 

visat sig ha en räckvidd som sträcker sig över alla de viktigaste faktorerna för upplevd 

servicekvalitet och utöver detta även ge ett resultat med en hög validitet.
51

 Även vi kommer 

att använda oss av denna modell genom att nyttja de faktorer som SERVQUAL påvisat 

väsentliga vid studier av ett tjänsteföretag som Övikshem. Modellen är ursprungligen baserad 

på fem faktorer: fysisk omgivning, förståelse, kompetens, pålitlighet och svarsbenägenhet
52

. 

Faktorerna har som tidigare nämnts utökats för att kunna anpassas till olika sammanhang och 

för att rätta oss efter Övikshem har vi valt att även diskutera ytterligare en faktor: 

kommunikation. En faktor som Parasuraman et al. anser är extra viktigt för ett tjänsteföretag
53

.     

3.4.1.1 Fysisk omgivning  

Produktföretag och tjänsteföretag skiljer sig ur flera olika aspekter, dock är den största 

skillnaden ogripbarheten. Tjänster går inte att ta på, känna på eller smaka på, tjänsten är 

således en upplevelse. En av nycklarna till framgång i ett tjänsteföretag är att göra det 

”ogripbara greppbart”.
54

 Ett sätt för tjänsteföretagen att göra detta är genom att fokusera på 

det fysiskt påtagbara kring tjänsten, exempelvis kan ett företag som arbetar med att hyra ut 

fastigheter fokusera på lägenhetens utformning och standard. Men även mindre uppenbara 

ting så som den yttre omgivningen och andra lokaler som kunden nyttjar är viktiga delar för 

företaget att titta närmare på.
55

 Då Övikshem är ett tjänsteföretag som i huvudsak erbjuder 

servicen att hyra ut en bostad till kunden kommer tjänsten till stor del att värderas utifrån ett 

fysiskt ting, lägenheten. Detta gör att den fysiska omgivningen som dimension av 

SERVQUALmodellen är en viktig aspekt att undersöka för Övikshem.  

Alla faktorer i SERVQUALmodellen förutom det ovan nämnda, den fysiska omgivningen, 

fokuserar på hur den mänskliga faktorn kan påverka själva servicekvaliteten. I Saravanan och 

Roas artikel beskriver de hur Banwani och Lassan (1996) har visat på att interaktioner och 

bemötande som påverkas av människor och deras beteende är av större vikt än den fysiska 

omgivningen som företaget kan erbjuda kunden.
56

 Det vill säga att även om Övikshem kan 

                                                 
49

 Kumar, Mukesh, F. Kee och A. Manshor. ”Determining the relative importance of critical factors in delivering 

service quality of banks”, Managing service quality, Vol. 19, no. 2, (2009), 212. 
50

 Ibid., 213 
51

 Keller, Kevin Lane. Strategic brand management: buildning, measuring and managing brand equity, Tredje 

upplagan. (New Jersey: Pearson, 2008),  172-174 
52

 Kumar, Kee och shor, “critical factors in delivering service quality of banks”, 213. 
53

 Parasuraman, Zeithaml och Berry, “A conceptual model of service”, 47-48 
54

 Bamert, Thomas och Hans Peter Wehrli. ”Service quality as an important dimension of brand equity in Swiss 

services industries”, Managing service quality, vol. 15, no. 2 (2005), 134 
55

 Brysland, Alexandria och Adrienne Curry. “Service improvements in public services using SERVQUAL”, 

managing service quality, vol. 11, no. 6 (2001), 397 
56

 Saravanan, R. och K.S.P Rao. ”Measurement of service quality from customer’s perspective- an empirical 

study”, Total quality management, vol. 18, no. 4 (2007), 438 



TEORI 
 

21 

 

erbjuda kunden en perfekt lägenhet betyder inte det att kunden i fråga kommer att vara nöjd. 

Hur kunden blir bemött och hur själva servicen runt boendet fungerar kommer att ha en större 

inverkan på kunden än den påtagliga produkten i sig. Av den anledningen kommer vi nedan 

att gå in på ytterligare fyra faktorer som alla påverkas av människors beteende. 

3.4.1.2 Kommunikation  

Då Övikshem är ett tjänsteföretag består en stor del av företagets vardag av kommunikationer 

både inom företaget och mellan företaget och kunden. Dessutom genomgår Övikshem just nu 

en förändring där företaget arbetar med att anpassa sig efter kunden och förbättra sig i den 

service de erbjuder. Detta kommer i sin tur att medföra en rad förändringar som kommer vara 

nödvändiga att kommuniceras ut till kunden vilket gör denna faktor mycket intressant.  

Kommunikation, vilket i vardagstal benämns som social kompetens, är en nyckelfaktor till 

attributet upplevd servicekvalitet för ett tjänsteföretag, eftersom kommunikationen binder 

samman kunden med företaget genom dess anställda. Studier har visat att företag vars 

anställda har arbetat med sin kommunikationsstil har fått en större mängd nöjda kunder då 

kunden blivit mer påverkad av företagets kommunikativa förmåga än själva servicen. Det 

essentiella ligger inte alltid i att kunna lösa kundens problem utan att faktiskt lyckas 

genomföra en god kommunikation där företaget visar förståelse för kunden och deras oro. En 

god kommunikationsförmåga ökar trovärdigheten hos företaget och kunden relaterar detta till 

en ökad känsla av pålitlighet.
57

  Att kunden kan lita på sin hyresvärd, anser vi är något av det 

mest essentiella. Ett hem är för de flesta personer, den plats vi känner oss trygga och förvarar 

alla våra tillhörigheter vilket gör att pålitlighet är en grundläggande faktor något Övikshem 

måste kunna kommunicera till kunden. 

De situationer vars kommunikationsförmåga har visat sig vara av störst betydelse är vid 

mindre kritiska situationer. Det är vid dessa tillfällen som kunden har tid att uppmärksamma 

personalens sociala förmåga samt få en uppfattning om hur uppmärksam och hur mycket av 

informationen den anställda verkar fånga upp. Den kommunikationsstil som har visat sig vara 

till störst fördel för företaget är ett beteende som vidareförmedlar; visad oro för kunden, 

vänlighet, empati, värme, medlidande, humor och en social kompetens.
58

 

Kommunikationsstilen som företaget anammar har även för syfte att leverera en bild till 

kunden av vad varumärket står för. Om företaget ska lyckas med att skapa en enhetlig och 

stark bild måste alla i företaget vara medvetna om strategin för hur detta ska gå till samt förstå 

fördelarna något som måste förmedlas genom kommunikationen inom företaget.
59

 

Oavsett om kommunikationen sker inom företaget eller mellan företaget och kunden måste 

det ske genom en tvåvägskommunikation för att få önskad effekt. Detta betyder att båda 

parterna måste tillföra något till diskussionen och inte tala förbi varandra då det är viktigt att 

skapa en förståelse för vad motparten både tycker och känner. För att förstå motparten i en 

diskussion handlar det ofta om mer än att bara lyssna och höra vad som sägs, den som lyssnar 

måste även kunna observera tonfall och gester vilka kan ge ledtrådar för vad den andra 

personen egentligen vill förmedla.
60

 Detta är en form av kommunikation som Echeverri och 
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Edvardsson beskriver som metakommunikation. Det vill säga en kommunikationsstil där 

exempelvis en anställd genom att studera kundens beteende kan läsa av vad denne egentligen 

vill veta även fast de inte säger det rakt ut. Något som ger den anställde möjlighet till att föra 

kommunikationen dit kunden önskar.
61

 Genom att öka personalens kunskap inom 

kommunikation skulle Övikshem med andra ord kunna förbättra den upplevda 

servicekvaliteten hos kunden. 

3.4.1.3 Förståelse  

En kund vill känna sig prioriterad av ett företag, de vill att företaget ser dem som en enskild 

och viktig individ som de är intresserade av att skapa en djupare förståelse och kunskap om.
62

 

För att kunna skapa en djupare relation med kunden är det därför viktigt att de personer 

kunden kommer i kontakt med från företagets sida visar respekt och förståelse. En person som 

representerar Övikshem borde därmed besitta en god nivå av social kompetens samt ha en 

professionell och bemötande attityd. Dessutom borde personalen visa ett genuint intresse för 

att tillfredställa kundens krav och viktigaste av allt bemöta kunden med personlig service
63

. 

Vi anser att förståelse är en faktor som är av extra stor betydelse för Övikshem, detta då 

företagets service innefattar att de hyr ut ett hem till kunden. Ett hem är något som för många 

av oss är den plats där vi vill känna oss säkra och trygga, en känsla vi tror kan förstärkas 

genom den förståelse som uppstår genom personlig service.  

3.4.1.4 Kompetens  

En av nycklarna till att bli ett framgångsrikt företag är humankapitalet, det vill säga 

kompetensen som finns inom företaget. En god upplevd servicekvalitet beror av kunskapen, 

det vill säga den praktiska kompetensen, hos de anställda som levererar den. Kompetens är 

därmed den anställdes förmåga att möta kundens krav.
64

 Med kompetens menas även 

kundtjänst- och supportpersonals allmänna vetskap och skicklighet att svara på frågor, det vill 

säga deras sociala kompetens. Om de anställda på företaget besitter både praktisk och social 

kompetens ökar förmågan att framföra en känsla av förtroende och övertygelse till kunden. En 

förutsättning för att kunden ska känna sig tillfreds med servicen hos företaget är att kunden 

känner sig övertygad om att tjänsten levereras av en kompetent och kunnig personal.
65

  

Den största utvecklingen av företagets kompetens sker genom mötet med kunden. Genom att 

ta lärdom av den information kunden delger företaget finns det möjlighet till att både skapa 

förbättringar och till att utvecklas. Dock bör företaget inte begränsa sig med att endast 

inhämta information angående servicen utan även arbeta med att utvecklas på ett mer socialt 

plan där kunden och företaget lär känna varandra. Ett sådant utbyte lyfter relationen och 

utvecklar kompetensen hos båda parter vilket är gynnsamt för både företaget och kunden. Då 

kundens kompetens ökar gör detta att denne vet vad som kan förväntas av företaget samt hur 

de ska kommunicera för att få det de vill ha, kunden erhåller således en beställarkompetens. 

Att företaget lär känna kunden och förstår dennes behov ökar deras förmåga att leverera det 

kunden eftersöker. Detta är speciellt viktigt i tjänsteföretag då en beställd tjänst kan uppföra 

                                                 
61

 Echeverri, Per. Marknadsföring i tjänsteekonomi. Tredje upplagan. (Studentlitteratur, 2007), 224-225 
62

 Parasuraman, Zeithaml och Berry, “A conceptual model of service”, 47 
63

 Ibid., 47 
64

 Awuah Baffour, Gabriel. “A professional services firm’s competence development”, Industrial marketing 

management, 36, (2007), 1069 
65

 Parasuraman, Zeithaml och Berry, “A conceptual model of service”, 47 



TEORI 
 

23 

 

sig på olika sätt varvid förväntningarna kan vara mer spridda från kund till kund än vid 

beställandet av en produkt.
66

    

Då kompetens kan förknippas med alla personer som kunden kommer i kontakt med genom 

företaget är det viktigt att Övikshem tar detta i beaktning. Beställd service som städning, 

VVS-, el-, måleri-, och snickeriarbete har stor inverkan på hur kunden uppfattar företagets 

kompetens vilket i slutänden påverkar den totala uppfattningen om servicekvaliteten
67

. Utifrån 

detta anser vi att det är av stor vikt att kompetensen genomsyrar hela företaget, även beställd 

service som kunden kan förknippa med företaget i fråga.  

3.4.1.5 Pålitlighet  

SERVQUALmodellens näst sista faktor, pålitlighet, har visat sig vara den viktigaste aspekten 

för upplevd servicekvalitet i ett tjänsteföretag. Med pålitlighet menas företagets duglighet att 

hålla vad de lovar samt deras förmåga att leverera på utsatt tid till ett för kunden rimligt pris.
68

 

För att företaget ska kunna hålla vad de lovar krävs ett fungerande system där företaget kan 

lagra den information som erhålls genom tidigare kontakter med kunden. Ett motto som 

företaget bör eftersträva är att ”utföra arbetet på rätt sätt första gången” och därmed även se 

till att samma fel inte återupprepar sig.
69

 Pålitligheten är ett stort område för ett företag att 

förkovra sig i och därför ser vi det nödvändigt att återkomma till denna faktor i uppsatsen 

senare skede under en egen rubrik, förtroende.     

3.4.1.6 Svarsbenägenhet  

Med svarsbenägenhet menas företagets vilja och beredskap att tillgodose kunden med rätt 

service.  Detta innebär bland annat hur länge kunden anser att de måste sitta i telefonkö för att 

få hjälp respektive hur länge de måste vänta för att få svar på de frågor de skickat in via e-

post.
70

 Svarsbenägenheten kommuniceras med andra ord till kunden genom hur länge de 

behöver vänta för att få svar på sina frågor samt hur lång tid det tar att få hjälp med de 

problem kunden anmält till företaget. Det är även viktigt att företaget värderar den 

information som ges ut till kunden så att denna uppfattas som tillräcklig och inte har brister 

som gör att kunden upplever att deras fråga fortfarande står obesvarad. Vid undersökningar 

kring denna faktor är det viktigt att företaget är uppmärksam på att kundens uppfattning av 

snabb hjälp kanske inte är densamma som företagets. Således måste företaget vara observant 

på vilka väntetider kunden ser som långa och om företaget inte kan förbättra dessa bör de 

anstränga sig för att skapa en förståelse hos kunden och förändra deras synsätt på väntetiden.
71

 

Tillexempel en kund som ringer in till Övikshem angående en droppande vattenkran får till 

svar att hjälp kommer att skickas så snabbt som möjligt. Detta kan leda till att kunden 

förväntar sig att någon från Övikshem ska dyka upp samma dag medan företaget i fråga 

refererat till någon gång under samma vecka. Exemplet visar att det är en klar skillnad mellan 

vad kunden respektive företaget menar med snabbt, en definitions skillnad som kan ge 

upphov till både problem och missnöje. Vi ställer oss därför frågan om kunden och företaget 

delar samma åsikter om företagets svarsbenägenhet. 
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3.4.2 Faktorernas effekt på varumärkeskapitalet 
SERVQUALmodellen mäter kundens uppfattning av servicekvaliteten men för att förstå 

värdet av de olika faktorerna samt vilka företaget har möjlighet att förbättra bör dessa 

jämföras med hur viktigt kunden anser att den specifika faktorn är hos det undersökta 

företaget. Av den anledningen har Yang, Yang, Yeh och Pai
 
tagit fram en tvådimensionell 

modell som visar på vikten och den upplevda kvaliteten hos en faktor, den så kallade I-S 

modellen. Modellen delar upp de undersökta faktorerna i fyra olika områden, det utmärkta 

fältet, förbättringsfältet, överskottsfältet samt det bekymmerslösa fältet.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3 I-S modellen av Yang, Yang, Yeh och Pai 

______________________________________________________________________ 

Faktorer som placerar sig i det utmärkta fältet är sådana som kunden anser är utav stor vikt 

och som företaget levererat med en tillfredsällande kvalitet. Faktorer i detta fält är sådana som 

Övikshem borde respektera och se till att upprätthålla en fortsatt god standard hos. I 

förbättringsfältet infinner sig de faktorer som kunden uppfattar som viktiga men för vilka 

företaget inte lyckats uppnå en bra kvalitet. Faktorer som placerats i detta fält bör därför 

omgående undersökas för att se hur företaget kan skapa en förbättring. I det tredje fältet, 

överskottsfältet, återfinns faktorer som inte anses vara av någon större signifikans för kunden, 

dock anser kunden att Övikshem levererar dem med en hög kvalitet. Dessa faktorer är sådana 

som Övikshem egentligen inte behöver lägga någon stor vikt vid och om nedskärningar ska 

göras är det med dessa faktorer företaget bör börja. Det sista och fjärde fältet är det 

bekymmerslösa fältet. Faktorer som placerat sig här är av låg kvalitet men det är inte heller 

något som kunden anser är av någon större betydelse. Övikshem behöver därför inte oroa sig 

över dessa faktorer då de inte kommer att påverka den totala upplevda kvaliteten.
72

  

Tillexempel, om Övikshems kunder upplever att standarden på lägenhetens tapeter och golv 

är av låg kvalitet men samtidigt anser att kvaliteten på just denna faktor inte är av större vikt 

kommer detta leda till att faktorn placeras i det bekymmerslösa fältet. Med andra ord skulle 

nya tapeter och golv inte vara något Övikshem borde prioritera. Med detta som utgångspunkt 

kommer vi att använda oss av I-S modellen för att i första hand sortera in de faktorer vi tog 

fram genom SERVQUAL i de fyra olika områdena, det utmärkta fältet, förbättringsfältet, 

överskottsfältet samt det bekymmerslösa fältet med syftet att urskilja vilka faktorer som är 

lönsamma för Övikshem att arbeta vidare med och förbättra.  

I-S modellen är dock en relativt enkel och grovkorning modell vilket gör att flera attribut kan 

komma att sluta upp i samma fält vilket kan leda till problem då kunden kan tycka att även 
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fast faktorerna är i samma fält är de inte av samma betydelse. Det vill säga om en kund finner 

att en faktor är viktigare än en annan kommer kunden ställa högre krav på den viktigare 

faktorn. Desto viktigare faktor desto svårare blir det för företaget att tillfredställa kunden. 

Exempelvis om kunden finner att det viktigaste med hela boendet är att ha nya och moderna 

tapeter kommer kunden att ställa höga krav på de tapeter som finns i lägenheten. Om denna 

faktor finns i fältet utmärkt kan den ändå vara värd att beakta då nya och moderna tapeter 

skulle vara av större betydelse för kunden än att företaget arbetade med något som inte 

prioriteras lika högt av kunden. Hyresgästen uppnår en högre tillfredställelse om företaget 

fokuserade på att förbättra det som enligt dem är viktigast. Av den anledningen bör faktorns 

placering i I-S modellen inte anförtros i allt för stor grad, då två faktorer som ligger i samma 

område i I-S modellen ändå kan vara av olika behov av förbättring. 
73

Om flera faktorer 

placerar sig i samma fält måste vi således jämföra dessa mot varandra i förhållande till hur 

viktiga kunden anser att dessa är för att kunna ge en klarare bild till Övikshem för vilka 

faktorer som borde prioriteras. För att skapa en klarare bild för vilka faktorer som är i störst 

behov av förbättring kan det därför även vara intressant att titta på ”graden av viktighet”
 74

.  

 

 

 

       

Genom att komplettera med denna modell till I-S modellen kan vi se vilka faktorer Övikshem 

bör arbeta med för att öka sitt eget varumärkeskapital. Desto lägre grad av viktighet en faktor 

erhåller desto större möjligheter har företaget att tillfredställa kunden genom att förbättra 

denna
75

.  

 
3.5  Identitet och Image  
En väl genomtänkt och god företagsidentitet är vad företaget, genom extern kommunikation, 

vill vidareförmedla till kunden vilken denne uppfattar som företagets image. Ett varumärkes 

identitet och image har visat sig vara ett av de mest fascinerande fenomenen inom 

företagsverksamheten under 2000-talet och vikten av dem är obestridligt då varumärket är det 

som speglar hela verksamheten.
76

 Av den anledningen är det viktigt att gå närmare in på 

företagets varumärke utifrån dess identitet och image för att se hur Övikshem ska kunna 

använda sig av detta för att stärka sitt eget varumärke.  
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3.5.1 Skapad identitet 

Identitet är ett begrepp för vad företaget står för och hur de vill bli uppfattade på marknaden.
77

  

Ett företag kan erbjuda den perfekta tjänsten men ändå ha en dålig efterfrågan. En 

problematik som i grunden ofta beror på företagets möjlighet att differentiera sig. I och med 

att marknaden ständigt växer sig allt större har det blivit en större utmaning för ett företag att 

stå ut i den mängd av företag som erbjuder samma tjänst och risken för att falla i skymundan 

har blivit allt större.
78

 Detta är ett av motiven till varför ett företag bör arbeta med sin 

identitet. Syftet med identiteten är att göra företaget unikt, den skapade identiteten ska spegla 

företagets kärnvärden och vision och på så sätt förmedla vilka fördelar, värderingar och 

karaktärsdrag tjänsten bör förknippas med.
79

 Identiteten ska vara den bild företaget förmedlar 

till kunden och det är även denna som ska ligga till grund för företagets framgång. För att 

påverka kunden positivt med hjälp av identiteten måste företaget se till att skapa en 

konsekvent bild av sig själva.
80

 Utgångspunkten för detta ligger i företagets kärnvärde, det vill 

säga de ord eller begrepp som skapats för att göra företaget unikt. Kärnvärdet ska fungera som 

företagets sammanbindande punkt vilken utgör grunden för bland annat dess positionering 

och marknadskommunikation.
81

 För att lyckas med att skapa en stark identitet är det viktigt att 

alla detaljer är utformade med hänsyn till företagets kärnvärde och strävar efter samma mål. 

Det vill säga företagets logotyp, de anställda samt deras marknadsföring måste vara baserade 

på samma grund och förmedla en enhetlig bild. Därför är det viktigt att alla inom företaget har 

klart för sig vad som ska förmedlas och på vilket sätt, för att kunna skapa en klar och enhetlig 

identitet som påverkar kunden på ett positivt sätt.
82

  

För att skapa en stark identitet hos ett företag är det första steget att studera företagets 

nuvarande identitet. Aspekter som; var företaget har sina rötter, hur företagskulturen ser ut 

och vilka strategier de arbetar utifrån måste ligga till grund för den fortsatta utvecklingen. När 

det skapats en klar bild av hur företagets identitet ser ut idag måste det skapas en bild av var 

företaget ser sig själv i framtiden och hur de differentierar sig från de konkurrenter som finns 

på marknaden.
83

 Något som företaget bör tänka på vid stärkandet av identiteten är att utveckla 

en identitet som är uthållig och konsistent över tiden. En identitet som kan spegla så väl 

tjänsten som kundens egna självbild. Kunden ska kunna se sig själv och vilja bli förknippad 

med företagets identitet.
84

 Exempelvis vill många i dagens samhälle bli förknippade med ett 

miljötänk och ett hållbart konsumtionssätt vilket kan vara ett motiv för konsumenten att välja 

en hyresvärd som erbjuder lägenheter där elen kommer från vindkraft. Enligt Hiscock är det 

ultimata målet att genom företagets identitet skapa en samhörighet mellan kunden och 

varumärket
85

. Därmed vore det intressant att undersöka om Övikshem har en stark identitet 

inom företaget och om detta är något som kan återspeglas i den företagsimage som kunderna 

uppfattar. 
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3.5.2 Uppfattade image 

Image är konsumentens uppfattning av företaget och tjänsten. Varumärkets image är det som 

konsumenten använder för att särskilja varumärket från sina konkurrenter.
 
Identitet och image 

särskiljs genom att identitet är vad företagen skapar och image är det kunden uppfattar. 

Varumärkets image representerar med andra ord kundens syn på varumärket och det är 

imagen som beskriver de känslor som kunden upplever. Därför är det viktigt för företaget att 

förstå vilken image kunden förknippar med företaget då detta kan fungera som ett kvitto på att 

företaget lyckats vidareförmedla sin identitet.
86

  

Image är ett begrepp som länge endast varit kopplat till kundens uppfattning av den grafiska 

designen av företagets profil.
87

 Trots att begreppet egentligen har en mer övergripande 

betydelse är det fortfarande viktigt för företaget att alla fysiska ting så som brevpapper, 

visitkort, logotyp och hemsida ger en enhetlig bild som är anpassad till den målgrupp 

företaget riktar sig mot. Den grafiska profilens färg, form och text ska vara framtagen med 

syfte att attrahera konsumenten och ge företaget ett visuellt försprång mot sina konkurrenter.
88

  

Trots att den grafiska profilen, vilken till största del utgörs av företagets logotyp är en viktig 

faktor påverkas företagets image av så mycket mer. Företagets kultur, de anställdas beteende 

och sociala förmåga är också något som kommer ha en stor inverkan.
89

 Sammantaget har det 

visat sig att kunden påverkas mer av företagets image än någon annan produktinformation. 

När en kund tar ett beslut kommer han eller hon till stor del att påverkas av de emotionella 

faktorer som skapas genom den uppfattade imagen.
90

  För att skapa en bra uppfattning av 

företagets image måste företaget börja med att skapa en god varumärkesidentitet och därefter 

kommunicera denna till konsumenterna. Först när det finns en tydlig varumärkesidentitet har 

företaget en möjlighet att skapa ett ökat varumärkeskapital.
91

 Vi menar därför att det är viktigt 

för Övikshem att identifiera skillnaden mellan företagets identitet och kunden uppfattade 

image. 
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3.6 Varumärkesassociationer  
Associationer är en viktig dimension i det totala varumärkeskapitalet då kundens associationer 

till varumärket kan vara avgörande vid köptillfället. Exempelvis kan en kund som behöver en 

lägenhet inom en väldigt snar framtid besluta sig för att vända sig till Övikshem då kunden 

associerar företaget med korta bostadsköer och därmed möjlighet till snabb inflyttning. 

Kunden använder således varumärkesassociationer för att sortera informationen kring olika 

varumärken. Varumärkesassociationer består av allt som kan förknippas med varumärket och 

därmed blir kundens associationer för ett visst varumärke starkare ju oftare denne kommer i 

kontakt med företaget och dess varumärke.
92

 För att kunden ska ta in den information som 

kan göras om till associationer för varumärkets fördel måste kunden i första hand betrakta 

informationen som relevant. En kund kommer inte att lagra associationer för ett varumärke 

som levererar en tjänst denne inte finner intressant och inte har några tankar på att använda 

sig av. Kan företaget däremot skapa ett budskap som är meningsfullt och väcker känslor hos 

kunden skapas associationer som både är starka och beständiga. Är associationerna för ett 

visst varumärke inte tillräckligt starka kan de förväxlas med associationer för varumärken 

inom samma varumärkeskategori vilket kan ske på både gott och ont då företaget kan bli 

tilldelat såväl positiva som negativa egenskaper. För att kunna separera associationerna 

mellan olika varumärken inom samma produktkategori krävs det att varumärket visar på en 

kvalitet som kunden uppfattar som unik vilket gör att denne kan separera varumärket från de 

övriga inom kategorin.
93

   

3.6.1 Kategorier av associationer 

För att underlätta förståelsen för vad varumärkesassociationer är uppbyggt av kan de delas in i 

tre kategorier: egenskaper, förmåner och attityder. Egenskaperna beskriver karaktären av 

varumärket. Vad konsumenten tänker om varumärket och vad det innebär att köpa denna 

tjänst. Egenskaperna kan knyta an till allt från vad tjänsten består av, dess utformning samt 

kostnaden för tjänsten. Även tjänstens image har en betydelse för varumärkesassociationernas 

egenskaper då andra användare av varumärket kommer att ha en inverkan.
 
Det vill säga en 

kund kan associera ett specifikt varumärke med viken typ av människor som använder det och 

i vilka situationer för att sedan knyta an detta som kvaliteter hos varumärket.
94

 Ett företag har 

förmågan att påverka de egenskaper som förknippas med varumärket genom exempelvis 

marknadsföring. Reklamens uppgift är således att skapa positiva associationer för varumärket 

och inte bara göra varumärket känt utan dess viktigare göra varumärket känt för några 
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specifika egenskaper som kunden kan associera till varumärket. Kan varumärket associeras 

till specifika egenskaper kan detta eliminera priset som den avgörande faktorn vid valet av 

produkt, detta då starka associationer kan skapa värden för kunden som prioriteras över det 

satta priset.
95

  

  

Förmåner är de personliga värden som ett varumärke kan skapa för användaren. Ett 

varumärke kan tillföra konsumenten ett personligt värde som baseras på konsumentens 

upplevda känsla då tjänsten används, eller av de sociala fördelar som fås genom användandet 

av varumärket.
96

 Den tredje kategorin, attityder, baseras på kundernas totala bedömning av 

varumärket. Huruvida kundens attityd är positiv eller negativ beror på hur denne bedömer de 

egenskaper och förmåner som kan förknippas med varumärket.
97

 En totalbedömning kan 

liknas med den bedömning kunden gör för att uppfatta företagets totala upplevda 

servicekvalitet.
98

  

3.6.2 Associationernas effekt på varumärkeskapitalet  

Varumärkeskapitalet kommer att påverkas av de associationer som kunden har av varumärket 

då associationerna består av de kvaliteter som kunden knutit an till varumärket. För att stärka 

varumärket måste företaget således försöka styra de associationer som kunden knyter an till 

företaget så att dessa speglar de kvaliteter företaget vill bli förknippade med. Bra 

associationer kan således leda en större kunskap hos kunderna och ett bättre rykte.
99

 Av den 

anledningen är det inte bara viktigt att kunden har starka associationer gentemot Övikshem 

utan att dessa även är positiva. 

 

 
  

 

3.7 Varumärkeslojalitet  

 

” Building superior customer loyalty is no longer just one of many ways to boost profits. 

Today it is essential for survival.”  

 
                                                                                          Reichheld & Schefter 
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För att överleva på marknaden måste ett företag ha en kundgrupp med lojala kunder. Av den 

anledningen har begreppet varumärkeslojalitet blivit ett mer omtalat attribut för 

varumärkeskapitalet.
100

  Den allmänt accepterade definitionen är att en lojal kund är en kund 

som av fri vilja håller sig till ett och samma beteende under en längre tid. Det vill säga en lojal 

kund kommer att köpa samma tjänst från samma företag varje gång individen är i behov av 

samma eller en liknande tjänst.
101

 Aaker menar att i förhållande till begreppet 

varumärkeslojalitet är det endast de lojala kunderna som bidrar till varumärkeskapitalet på ett 

positivt sätt och att de köpare som bara köper tjänsten någon enstaka gång inte är av någon 

betydelse. Aaker menar med andra ord att lojalitet mäter hur trogen kunden är varumärket och 

speglar hur stor risken är att kunden byter till ett annat likvärdigt märke. Lojalitet är således 

det enda mått som direkt kan översättas till framtida försäljning.
102

  

Många studier har valt att använda sig av denna förenklade version där de direkt kopplar de 

lojala kunderna till lönsamhet. Söderlund som däremot väljer att gå djupare in på begreppet 

lojalitet menar att detta synsätt är väldigt enkelspårigt. Han menar att en kund som köper 

samma tjänst av samma företag under en längre tid inte nödvändigtvis behöver vara en nöjd 

kund. Det vill säga, det inte är tillräckligt att studera kundens beteende då det är förhållandet 

mellan beteendet och det mentala värdet för tjänsten som är det väsentliga att skapa en 

uppfattning kring. En lojal kund behöver nämligen inte alltid vara en nöjd kund och då det 

bara är en nöjd kund som bidrar till varumärkeskapitalet är de nödvändigt att dela upp dessa 

begrepp i fyra dimensioner.
103

  

3.7.1 Former av lojalitet  

För att få en djupare förståelse av lojaliteten hos Övikshems kunder kommer vi att använda 

oss av en egen modifierad modell. Modellen är baserad på Dick och Basus lojalitetsmodell 

från 1994, där de visar på lojalitet utifrån faktorerna återköp och konsumentens attityd
104

. 

Samt från resonemanget som Söderlund för kring lojalitet i sin bok ”Den lojala kunden”
 105

. 

___________________________________________________________________________ 
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Figur 3.4 Lojalitetsmodellen skapad av Lindström och Thornéus med inspiration av Dick, Basu och Söderlund 

___________________________________________________________________________ 
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Från modellen ovan kan begreppet lojalitet delas in i fyra olika nivåer; direkt lojala kunder, 

latent lojala kunder, kunder som känner sig vara ”gisslan” hos företaget och icke lojala 

kunder. En direkt lojal kund är de som köper tjänsten och dessutom känner ett starkt 

känslomässigt band till den.
106

 Detta är en mycket hög nivå av kunder som innefattar de som 

verkligen tycker om varumärket och som känner sig stolta att använda sig av det då de anser 

att märket bidrar till deras egen image och personlighet. Dick och Basu beskriver denna 

kundgrupp som den alla företag eftersträvar.
 107

 Den latent lojala kunden är en lägre nivå av 

kunder. Dessa är tillfredställda med tjänsten men ser inga hinder i att byta varumärke om 

konkurrenten erbjuder ett bättre alternativ.
108

  Det här fältet visar på att ett företag inte kan 

räkna med att kunden ska visa ett lojalt beteende bara för att de är nöjd med själva tjänsten.
109

 

Denna grupp av kunder innebär den största problematiken för företaget. Kunden är nöjd med 

tjänsten som företaget erbjuder men väljer ändå att inte nyttja den.  Att skapa en ännu bättre 

tjänst som skulle öka kundens känsla av nöjdhet är en stor kostnad och det är dessutom inte 

säkert att kunden blir en aktiv återköpare. Anledningen till varför kunden inte köper tjänsten 

trots att denne är nöjd kan bero av influenser från omgivningen. Exempelvis kan en kund vara 

nöjd med en restaurangs mat men ändå välja att äta på en konkurrerande restaurang eftersom 

kundens vänner inte är av samma åsikt. Båda dessa typer av nöjda kunder har dock en positiv 

effekt på företagets varumärkeskapital. Detta då en nöjd kund ofta ses rekommendera sin 

omgivning att använda det specifika varumärket. Därför ligger värdet egentligen inte i vad 

den nöjda kunden konsumerar utan av den påverkan denne har på sin omgivning.
 110

 

Även om bägge dessa grupper är nöjda med servicen får företaget inte glömma bort att 

erbjuda även denna nöjda kundgrupp olika former av erbjudanden och belöningar. 

Bilföretaget Honda visade på ett effektivt sätt att öka sin vinst genom att marknadsföra sig 

själva till redan befintliga och nöjda kunder. Marknadsföringstaktiken kallades 

”kundlivscykelaktiviteter” och gick ut på att ta reda på vart de befintliga kunderna befann sig i 

livet och därefter göra personliga erbjudanden anpassade till deras livsstil, en taktik som 

ökade deras återköp från 40 till 65 procent.
111

 

En kund som inte är nöjd med tjänsten kan vara en kund som ändå återupprepat fortsätter att 

köpa tjänsten av företaget. Anledningen till detta kan vara att kunden inte känner till några 

liknande alternativ eller att det råder monopol på marknaden och att det faktiskt inte finns 

några liknande alternativ. Kunden är mer eller mindre tvingad att köpa tjänsten från företaget 

och kommer med största sannolikhet att byta leverantör så fort en ny valmöjlighet dyker 

upp.
112

 Denna typ av lojalitet uppstår oftare i tjänsteföretag än i produktföretag då kunden 

anser att det är en högre kostnad att byta serviceleverantör än varuleverantör. Detta då det 

oftare ligger en mer utvecklad relation bakom servicen som kunden då måste bygga upp på 

nytt vilket är en stor kostnad i både tid och pengar.
113

 Exempelvis, att byta hyresvärd är ofta 

synonymt med mycket tid och arbete vilket gör att kunden kan fortsätta hyra sin lägenhet av 

företaget utan att denne nödvändigtvis känner sig nöjd. Den lägsta nivån av kunder är de som 

varken är lojala eller nöjda med den service företaget levererar. Anledningen till varför 
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kunden inte är lojal kan vara för att denne inte förstår fördelarna med den erbjudna tjänsten, 

att de inte ser skillnaden mellan företagets tjänst och en konkurrent eller att de helt enkelt inte 

ser några fördelar med den.
114

 Båda dessa typer av icke nöjda kunder går att omvända till både 

nöjda och lojala kunder men för att göra detta krävs det lite mer arbete från företaget sida. För 

att nå ett framgångsrikt resultat måste företaget först förstå vad det är som gör att kunden inte 

känner sig nöjd med varumärket, därefter måste företaget värdera om detta är något de vill 

ändra på. Väljer företaget att göra förbättringar för att anpassa kunden bör de förutom att 

kommunicera detta till kunden även demonstrera förbättringarna och visa hur problemet är 

löst.
115

 

3.7.2 Lojalitetens effekt på varumärkeskapitalet  

Från ovanstående resonemang kan det förtydligas att det viktiga alltså inte är att ha lojala 

kunder utan att ha nöjda kunder för att i slutänden erhålla ett starkt varumärkeskapital. En 

nöjd kund kan gynna företaget genom att påverka andra konsumenter trots att de själva inte 

aktivt konsumerar tjänsten.
116

 Ett sätt är att urskilja nöjda kunder är att studera 

kommunikationen med omgivningen. Det vill säga tycker kunden om att prata om varumärket 

framför andra och rekommenderar personen produkten eller tjänsten till andra personer. En 

positiv företeelse för företaget som brukar benämnas ”good word-of-mouth”.
117

 

 

För alla företag, oberoende bransch, är det kostsamt att förvärva nya kunder. Det kan kosta 

upp till sex gånger så mycket att förvärva en ny kund jämfört med att behålla en redan 

befintlig.
118

 Att behålla befintliga och nöjda kunder är inte speciellt dyrt och relativt enkelt så 

länge att de inte uppstår några komplikationer som kan leda till missnöje. Befintliga nöjda 

kunder bidrar dessutom till reducerade marknadsföringskostnader då företaget inte behöver 

rikta någon marknadsföring mot dessa kunder som dessutom fungerar som marknadsförare då 

de pratar väl om och rekommenderar varumärket till sin omgivning. Det är dock ett vanligt 

misstag från företagens sida då de fokuserar för mycket på att värva nya kunder och därmed 

försummar sina befintliga, något som i slutänden leder till att de sänker sitt eget 

varumärkeskapital. Vidare betyder lojala kunder att företaget blir mindre känsligt för yttre hot 

såsom konkurrens, då kunden hellre stannar hos företaget än att gå till en konkurrent.
119

 

Genom att placera in Övikshems kunder i lojalitetsmodellen vill vi föra ett resonemang kring 

vilka åtgärder det är Övikshem bör vidta för att skapa så många nöjda och önskvärt så många 

nöjda och lojala kunder som möjligt.  
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3.8 Varumärkesförtroende  

Förtroendet för ett varumärke styr konsumentens framtida beteende i större utsträckning än 

hur belåten denne är med den erbjudna tjänsten. Attributet varumärkesförtroende tas även upp 

till viss del i SERVQUALmodellen genom faktorn pålitlighet. Dock är varumärkesförtroende 

ett fenomen som förtjänar mer uppmärksamhet genom ett eget attribut då relationen mellan 

kunden och företaget baseras på förtroendet för varumärket.
120

 Berry beskriver 

varumärkesförtroende som;  

”Kundens förmåga att förlita sig på tjänsteleverantören vilken de gett sitt förtroende åt” 121  

                                                                                                                 Berry, 1995 

Förtroende för ett varumärke är därav en viktig del i processen för att bygga upp en långsiktig 

relation mellan konsument och företag. För kunden innebär det att de vill känna sig trygga i 

företaget vilket är en känsla som skapas då företaget ifrågasätter ett värde i kunden som 

individ. Målsättningen för företaget är att skapa ett band mellan företaget och kunden som gör 

att kunden känner sig trygg och säker på att det finns ett förtroende dem emellan som 

företaget inte kommer att bryta. Av den anledningen måste företaget se uppbyggandet av ett 

förtroende som en ständigt pågående process som aldrig tar slut. Varumärkesförtroende som 

attribut fokuserar inte specifikt på förhållandet mellan en person ur personalen och kunden 

utan försöker fånga in ett helhetsperspektiv där fokus ligger i kundens förhållande till 

organisationen.
 122

   

3.8.1 Komponenter 

Varumärkesförtroende kan definieras utifrån två komponenter. Den första komponenten är 

trovärdighet, det vill säga om företaget kan visa på rätt kompetens samt att de beter sig 

rättvist och ärligt mot kunden.
123

 Hur kunden uppfattar trovärdigheten i varumärket baseras på 

hur väl företaget uppfyller kundens förväntningar samt om servicen anses vara värd 

pengarna.
124

 Exempelvis kan kundens trovärdighet för företaget påverkas av hur rättvis de 

anser att hyran är i förhållande till standarden av deras boende. Dessutom är det viktigt för 
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kundens varumärkesförtroende att tjänsten representerar det som företaget tidigare utlovat. 

Trovärdigheten i ett varumärke är det första steget till ett beteende av återköp.
125

 Varumärkets 

första komponent trovärdighet kan med andra ord sägas representera själva tjänsten och dess 

funktion. Och kommer även att innehålla aspekter hur företaget levererar tjänsten och löser 

eventuella problem som kan uppkomma med tjänstens utformning. Detta till skillnad från 

varumärkesförtroendets andra komponent som kommer att behandla ett mer emotionellt 

perspektiv.
126

 

 

Varumärkesförtroendets andra komponent är baserad på vad kunden anser att företaget har för 

avsikter. För att erhålla ett starkt förtroende måste företaget visa  att de har för avsikt att göra 

det som är bäst för kunden. Något som kan visas genom vilket sätt företaget väljer att utföra 

tjänsten och hur de tillmötesgår kundens förväntningar. Komponenten påverkas således av 

kundens erfarenheter, kvaliteten på tjänsten och varumärkets pålitlighet.
127

 Huruvida företaget 

lyckas med sitt utförande av tjänsten kommer med andra ord att bedömas av kunden utifrån 

vad denne anser om företagets förmåga att sätta kundens intresse som högsta prioritet. 

Företaget måste även visa på att de själva besitter ett hållbart och tryggt affärsbeteende vilket 

utgörs av säkra och stabila val till kundens fördel. Då kunden använder sig av ett varumärke 

skapas ett förhållande mellan dessa två och kunden kommer således känna att det till viss del 

representerar vad företaget står för och således stödjer företagets val och åsikter. Ett exempel 

på hur företaget kan svika sina kunders förtroende är McDonalds och galnakosjukan 

skandalen. Förtroendet hos företagets kunder skadades hårt då de vid ett antal tillfällen 

uppkom misstänkta fall av galna kosjukan hos de leverantörer som företaget använde sig utav. 

Då kunden inte ansåg att McDonalds agerade ärligt och uppriktigt mot dem som kunder kom 

deras förtroende för företaget att sjunka vilket visade sig i företagets resultaträkning vilken 

kom att visa på de första negativa resultaten sen 1988.
128

   

3.8.2 Förtroendets effekt på varumärkeskapitalet 

Kontentan är att ju större förtroende kunden har för företaget desto starkare är 

varumärkeskapitalet.
129

 Detta är extra viktig att ta hänsyn till i vårt fall då det handlar om 

kundens eget boende och hem. Kunderna lägger sitt privata boende i företagets händer och det 

är synnerligen viktigt att ta vara på detta förtroende. Vi menar att kundens förtroende i detta 

fall påverkar Övikshems totala varumärkeskapital och därför har vi valt förtroende som vårt 

sista attribut.  
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4. PRAKTISK METOD 
Kapitlet redogör för vårt tillvägagångssätt, det vill säga hur vi arbetat och hur vi samlat in 

och sammanställt den data vi baserar vårt arbete på. Genom att motivera vårt 

tillvägagångssätt har vi för avsikt att skapa en djupare förståelse för läsaren hur studien 

genomförts och på så sätt underlätta för reflektion och kritisk granskning av vårt empiriska 

data.      

__________________________________________________________________________ 

 

4.1 Arbetsprocessen 

För att ge läsaren en inblick i hur vi arbetat under de tio senaste veckorna följer nedan ett 

förenklat arbetsschema.  

 

Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 

- Möte med 

Övikshem 

- Bestämmer syfte 

och frågeställning 

- Börjar med vår 

teorisökning 

- teorisökning 

fortsätter och 

sammanlagt 73 

artiklar läses 

- börjar sålla vilka 

teorier som är 

väsentliga för vårt 

arbete  

  

-klargör vilka 

teorier som ska vara 

med i vårt arbete 

-påbörjar 

teorikapitlet  

-färdigställer en 

enkät med 34 frågor 

till kunden 

- gör en 

intervjumall 

- spenderar två 

dagar i 

Örnsköldsvik för att 

trycka samt skicka 

ut 900 enkäter 

-intervju med 

företaget 

-fortsätter på 

skrivandet av teori  

  

-färdigställer 

teorikapitlet 

-tar fram och 

diskuterar 

hypotesanvändning 

-påbörjar 

metodkapitlet 

Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 

-färdigställer den 

teoretiska metoden 

-skriver 

inledningskapitlet 

-påbörjar 

databearbetning i 

SPSS 

-transkriberar 

intervju 

-färdigställer det 

praktiska 

metodkapitlet  

- gör en grund för 

hypotestestning 
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Figur 4.1 Vår arbetsprocess 
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Anledningen till varför vi kom att utesluta användningen av hypoteser är beroende på våra 

datas storlek och komplexitet. Då varje attribut mätts genom flera olika faktorer och utifrån 

flera olika samband blev våra hypoteser väldigt komplexa. Utifrån den tid vi haft förfogande 

över samt den kunskap vi besitter inom det statistiska området har vi varit tvungna att utesluta 

detta tillvägagångssätt. De test vi har velat göra för att säkerhetsställa våra data kräver 

engagemang och tid varav den ena är en bristvara för oss. Då de resultat som skulle komma 

fram ur dessa tester inte är avgörande för uppsatsens utgång valde vi således att välja bort 

dessa. Vi kom att ersätta detta med att istället verifiera våra data genom bland annat 

korstabeller vilket är ett snabbare tillvägagångssätt som ger ett minst lika bra resultat för vår 

studie.   

4.2 Undersökningsmetod  

Vi har för avsikt att göra en beskrivande undersökning som speglar opinionen där vi fokuserar 

på de variabler vi hämtat ur teorin. Frågorna vi ställer kommer därför att behandla exempelvis 

vilken kvalitet kunden uppfattar att attributet håller idag och hur viktigt kunden anser att 

attributet är. Utifrån vår objektiva verklighetssyn, vår positivistiska vetenskapssyn och vårt 

uttalade syfte föll det sig naturligt att välja en kvantitativ undersökningsmetod. Vilket även är 

den bästa typen av studie då vi avser att göra en studie som storleksmässigt kan ses som 

representativ för Övikshems alla kunder. 

Vilken undersökningsmetod en forskare väljer beror av vilken information det är denne söker. 

De två centrala undersökningsmetoderna som en forskare kan använda sig av är den 

kvalitativa respektive den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden är utformad för att 

kunna tolka människors upplevelser och för att kunna se underliggande mönster.
130

 

Datainsamlingen utgår således till största del från intervjuer där det läggs större vikt vid orden 

och inte vid siffrorna.
131

 Den kvalitativa undersökningen kan oftast kopplas till den 

hermeneutiska vetenskapssynen där validitet eftersträvas men inte nödvändigtvis reliabilitet. 

Den kvantitativa metoden utförs vanligtvis med enkäter där fokus ligger på att finna hur saker 

hänger ihop och hur variablerna påverkar varandra.
 
Det vill säga en beskrivande undersökning 

som fokuserar på det mätbara och kvantifierbara, ett tillvägagångssätt som kan återkopplas till 

den positivistiska vetenskapssynen. Den kvantitativa metoden fokuserar mer på både validitet 

och reliabilitet det vill säga att studien mäter det den avser att mäta samt att resultatet ska vara 

reproducerbart.
132

 

För att kunna ta vår studie ett steg längre vill vi även skapa en förståelse för vad företaget 

anser om de attribut vi betraktar som viktigast för varumärkeskapitalet samt hur de har valt att 

arbeta med dessa. Vi tycker att det är viktigt att förstå även var företaget står i förhållande till 

attributen för att kunna spåra var de mest kritiska bristerna finns. För att erhålla denna 

information kommer vi således även att göra en kvalitativ intervju med företaget. Denna 

intervju kan dock i förhållande till vår enkätundersökning ses mindre i omfattning varvid vår 

uppsats till största del bör betraktas som en kvantitativ studie.  
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4.3 Urval av respondenter 

Vid genomförandet av en undersökning har urvalet av respondenter stor betydelse då det är 

slutsatserna från urvalsgruppen som kommer att representera hela populationen. Det finns två 

grundläggande urvalsprinciper, slumpmässiga respektive icke slumpmässiga urval.
133

 De icke 

slumpmässiga urvalen representeras av tre varianter, bekvämlighetsurval, vilka använder sig 

av de personer som tillfälligt råkar finnas till hands, snöbollsurval vilket även är kallat 

kedjeurval på grund av att urvalsprocessen bestäms av en kedjereaktion där undersökaren 

använder sig av den första urvalsgruppen för att få kontakt med ytterligare respondenter samt 

kvoturval, vilket innebär ett konstruerat stickprov vars syfte är att komma i kontakt med alla 

typer av respondenter, det vill säga alla åldersgrupper, etnicitet, status osv. De icke 

slumpmässiga urvalen fokuserar med andra ord inte på att alla respondenter i den valda 

populationen skall ha samma möjlighet att komma med i urvalsgruppen, vilket det 

slumpmässiga urvalet gör.
134

 Då vi ämnar undersöka attityden hos den generella kunden hos 

Övikshem kommer vi således inte att använda oss av ett icke slumpmässigt urval utan rikta 

vår fokus mot ett slumpmässigt urval. Orsaken är att vi anser att ett slumpmässigt urval ger 

oss en grupp respondenter som kan representera hela populationen, det vill säga alla 

Övikshems hyresgäster. Bekvämlighetsurval och snöbollsurval kan leda till att vi endast 

kommer i kontakt med en viss specifik grupp av Övikshems kunder och således anser vi att 

dessa inte kan spegla populationen. Detsamma gäller kvoturval, trots att detta icke 

slumpmässiga urval leder till att vi kommer i kontakt med alla typer av människor innebär det 

samtidigt att grupper av hyresgäster som är en minoritet blir representerade i samma 

utsträckning som en grupp som är en majoritet. Då vi vill basera vår studie på den generella 

genomsnittskunden utesluter vi således dessa urvalsmetoder. 

Ett slumpmässigt urval kan i sin tur visa sig på fyra olika sätt.  Obundet slumpmässigt urval 

där forskaren använder sig av en slumptabell för att välja ut respondenterna. Ett systematiskt 

urval där respondenterna väljs ut utan slumptabell vilken istället baseras på att forskaren 

tillexempel väljer var tionde person på listan av hyresgäster. Via ett stratifierat slumpmässigt 

urval där respondentgruppen skapas av exempelvis ett antal respondenter från varje hyreshus. 

Samt den sista varianten av ett slumpmässigt urval, klusterurval där respondenterna slumpas 

ut från redan förutbestämda grupper. Tillexempel kan syftet vara att träffa respondenter från 

alla hyresområden i södra Örnsköldsvik, utifrån detta skapas grupper i det önskade området 

och därefter slumpas ett urval från respektive grupp. Då vi vill fokusera på alla Övikshems 

hyresgäster och skapa en bild av den generella kunden ville vi inte dela upp dem utifrån 

område eller andra typer av grupperingar. Vi ansåg att alla kunder skulle ha samma chans att 

visa sin attityd gentemot företaget och inte bli vald för att de tillhörde en viss grupp av 

hyresgäster. Den typ av slumpmässiga urval som kom att passa oss bäst då vi skulle generera 

900 respondenter från 3659 kunder blev således ett obundet slumpmässigt urval.  

 

Figur 4.2 Förhållandet mellan populationen och de utvalda respondenterna, modell inspirerad av Karin 

Dahmström 
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Genom en slumptabell i SPSS tog vi fram de 900 respondenter som skulle få representera 

Övikshems totalt 3659 hushåll. Då det inte finns några direkta bestämmelser om urvalets 

storlek förutom att ”ju större desto bättre” valde vi att utgå från den tid vi hade till vårt 

förfogande
135

. Utifrån denna beräknade vi att kunna hantera strax över 300 ifyllda enkäter. 

Mot bakgrund av den normala svarsfrekvensen hos Övikshems kunder, vilket är 40 procent 

inom två veckor, räknade vi ut storleken på vårt totala slumpmässiga urval. 

 

Värt att återigen nämna är att vi avgränsat oss genom att bara ta med Övikshems privata 

hyresgäster som därmed bor i sina lägenheter och inte valt att ta med de lägenheter som hyrs 

av företag eller organisationer i syfte att använda som kontor eller övernattningslägenhet.  

4.4 Enkäten 

Då vår avsikt är att skapa en bild som kan representera den generella kunden hos Övikshem 

medförde detta att vi ämnade få kontakt med en relativt stor grupp respondenter. Då en enkät 

tillåter oss att behålla vår objektiva ställning ansåg vi att en enkätundersökning var det bästa 

tillvägagångssättet.  

 

Enkäter skickas vanligast ut via post men idag har det blivit allt mer populärt med 

elektroniska enkäter vilket förenklar både utskicket och hanteringen.
136

 Då vi vet att vår 

population innehåller ett flertal äldre kunder samt kunder som inte har tillgång till Internet 

uteslöt vi dock detta alternativ då vi ansåg att det skulle bidra till ett stort bortfall. Att använda 

sig av en postenkät gör det även möjligt för respondenten att svara när denne faktiskt har tid 

samt att svaren går att göra helt anonyma och opåverkade av den som ställer frågorna
137

. Då 

många frågor i enkäten vill belysa kundens åsikter om Övikshem ansåg vi det som en 

nödvändighet att ha en helt anonym enkät.  

 

Med fördelar kommer det dock alltid nackdelar. Det vill säga en postenkät tar längre tid, det 

innebär ett större jobb samt att respondenten inte har möjlighet att ställa frågor om något är 

oklart.
138

 Vi försökte däremot avhjälpa dessa problem genom att göra klar och skicka ut 

enkäten i god tid så att kunden skulle ha dryga två veckor på sig att svara samt att vi erbjöd en 

snabbhetspremie i form av en utlottning av 50 trisslotter till dem som svarade inom tio dagar. 

Vi valde även att lämna ut våra namn och kontaktuppgifter på följebrevet till enkäten där vi 

uppmanade kunden att kontakta oss om det var några oklarheter.  

4.4.1 Enkätfrågornas härkomst 

Frågorna till enkäten är baserad på de teorier vi tidigare tagit fram som attribut för 

varumärkeskapitalet. Utifrån teorierna konstruerade vi därefter frågor med avsikt för att kunna 

undersöka varje enskilt attribut. Exemplet vi visar på nedan är en fråga som är ställd för att 

undersöka attributet upplevd servicekvalitet där en av faktorerna är den fysiska omgivningen.  

Teorin menar att ett tjänsteföretag kan göra det ogripbara greppbart genom att mäta det fysiskt 

påtagbara kring tjänsten
139

. Som i det här fallet berör lägenhetens utformning och standard. 

Därför har vi i enkäten ställt följande fråga: 
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Fysisk omgivning: 

Fråga 19. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?                                      

                                           Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Lägenheten: 
Storlek                                                                                                                                                    .                                                                                                                                               

Planlösning                                                                                                                             .m 

Fasta tillbehör                                                                                                                  m 

Tapeter/golv                                                                                                                                          . 

 
Figur 4.3 Exempelfråga hämtad ur hyresgästens enkät 

 

Vilka faktorer det är som har blivit mätta för varje enskilt attribut går att finna i sin helhet i 

uppsatsens bilagor
140

. Frågorna under samtliga attribut kom senare att omarbetas till en enkät 

anpassad att gå ut till Övikshems hyresgäster varvid frågorna kom att sorteras om för att 

komma i en logisk ordningsföljd från kundens perspektiv. Även denna variant går att 

återfinna i uppsatsens bilagor
141

.  

4.4.2 Enkätens utformning 

Vid skapandet av ett frågeformulär finns det vissa riktlinjer som forskaren bör ha i åtanke. 

Frågeformuläret bör ha en mjuk inledning med en del enkla och allmänna frågor så som ålder, 

kön för att sedan på ett logiskt och strukturerat sätt fortsätta över till lite mer specifika och 

detaljerade frågor. Det är viktigt att utforma frågorna på ett sådant sätt att alla kan förstå dem, 

att de inte innehåller negationer eller på något sätt är ledande.
142

 Frågorna ska heller inte vara 

konstruerade på ett sådant sätt att frågan kan innehålla flera frågor samtidigt och forskaren bör 

vara försiktig med kunskapsfrågor då risken för att respondenten faktiskt letar upp svaret för 

att inte känna sig dum är relativt stor.
143

 Dessa riktlinjer är de vi har arbetat med under vår 

egen frågeframställning
144

. 

Det finns tre typer av frågor som kan ställas i en postenkät, frågor med bundna svarsalternativ 

det vill säga fakta frågor och bakgrundsfrågor, attitydsfrågor där respondenten själv har 

möjligheten att placera sig på en skala, så kallade slutna frågor samt den tredje typen av frågor 

som är helt öppna frågor där inga svarsalternativ anges.
145

 Då vi undersöker kundens 

inställning till Övikshem använde vi oss i huvudsak av de två första frågekategorierna, de med 

bundna svarsalternativ samt attitydsfrågor.  

För att få rätt svar på frågan gäller det även att svarsalternativen konstrueras på ett korrekt 

sätt
146

. På de frågor som har bundna svarsalternativ var vi därför varit noggranna med att rada 

upp svarsalternativen på ett enkelt, strukturerat och överskådligt sätt. Då vi vill vara säkra på 

att inte missat något för respondenten uppenbart alternativ har även utrustat vissa frågor med 

ett öppet svarsalternativ där respondenten själv kan fylla i. De frågor som haft alternativ där 
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det finns en möjlighet att kunden inte instämmer till något av de alternativ som erbjuds har 

även utrustats med ett alternativ där respondenten kunnat välja att inte ta ställning.     

Majoriteten av vår enkät består dock av attitydsfrågor som kräver att respondenten placerar in 

sig på en skala vilken vi har möjlighet att översätta i SPSS. För att få möjlighet att göra detta 

utan att behöva tolka respondentens svar valde vi att använda oss av ordinalskalor. Vid 

användandet av ordinalskalor beskriver Ejlertsson att det viktigt att göra en logisk skala som 

går från mycket dålig till mycket bra. För att öka förståelsen för respondenten är det även 

rekommenderat att numrera skalan från tillexempel ett till tio där ett är mycket dålig och tio är 

mycket bra. Dessutom ska det finnas ett alternativ som erbjuder respondenten att inte ta 

ställning då sådant svar kan finnas.
147

 Utifrån detta kom vi att forma våra skalor i enlighet 

med exemplet nedan.  

             Mycket dåligt        Ganska dåligt         Ganska bra            Mycket bra                 Ingen åsikt 

                      1                               2                           3                           4                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     .                                                                                                                                               

Figur 4.4 Exempel på utformningen av våra svarsalternativ hämtad ur hyresgästens enkät 

Som synligt i exemplet har vi valt att använda oss av en fyragradig skala exklusive ett 

alternativ där respondenten kunna välja att inte ta någon ställning till frågan. Anledningen 

bakom den fyragradiga skalan är att inte erbjuda respondenten ett ”mitten alternativ” utan 

tvinga kunden att ta ställning. Skalan har även numrerats för att dels öka tydligheten för 

kunden men även för att underlätta vår egen data bearbetning 

4.4.3 Följebrevet 

För att vi ska kunna göra en bra undersökning måste vi börja med att skapa ett förtroende hos 

kunden något som ofta görs genom följebrevet till enkäten. Vi har därför tagit fram en rad 

riktlinjer vi bör följa. Enligt Ejlertsson ska följebrevet vara uppriktigt och inte allt för långt 

samt börja med att förklara vilka det är som står bakom undersökningen och i vilket syfte 

denna görs. Därefter bör det förklaras för respondenten varför just denne har blivit utvald att 

svara på enkäten samt även nämnas vilka andra personer som ingår i urvalsgruppen. För att 

motivera respondenten bör även de positiva konsekvenserna med att delta förklaras, dock är 

det viktigt att ändå vara tydlig med att det är helt frivilligt att svara på enkäten. Det är även 

viktigt att vara tydlig med att undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt samt att 

respondentens svar kommer vara helt anonyma. Avslutningsvis bör det även anges en 

kontaktperson som respondenten kan höra av sig till om denne har frågor eller funderingar 

samt tacka kunden på förhand och signera brevet med sin egen underskrift.
148

 Det är utifrån 

dessa kriterier som vi sedan utformat vårt eget följebrev.
149

 

4.4.4 Utskicket  

Då utformningen av enkäten som skulle gå ut till kunden samt tillhörande följebrev var 

färdigställt ansvarade vi själva för enkätens utskick. Detta i den bemärkelse att vi själva skrev 

ut enkäten samt lade ner denna tillsammans med följebrevet och ett färdig adresserat och 

frankerat svarskuvert i ett adresserat kuvert till kunden. Detta var en procedur som 

sammanlagt tog närmare 15 timmar innan vi kunde lämna över alla 900 utskick till posten i 

Örnsköldsvik torsdagen den 16 april. Fördelen med att gå igenom denna process var att vi 
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själva besatt kontrollen över att det inte blev något utskriftsfel i enkäten, samt att både 

svarskuvert och följebrev var bifogat. Ännu en positiv aspekt var att vi med säkerhet kunde 

veta när enkäten gått ut till kunden och därmed beräkna när vi förväntade oss att få in den 

mängd enkäter vi avsett. Alternativet hade varit att överlämna enkätutskicket helt i Övikshems 

händer varvid vi skulle ha förlorat den kontroll vi erhöll av att göra det själva. Ett alternativ 

som vi således uteslöt.      

4.4.5 Bearbetning av enkätsvaren 

Enkäten skickades ut via post till de 900 slumpmässigt utvalda respondenterna torsdagen den 

16 april och skulle således vara respondenten tillhanda på fredagen den 17 april. Under de 

sammanlagt 18 dagar vi gav respondenten att svara på vår enkät fick vi in totalt 325 ifyllda 

enkäter. Denna data kom att bearbetas under tre dagar då den i ett första steg granskades 

visuellt för att uppmärksamma om det fanns några tydliga bortfall, det vill säga fall där  

enkäten lämnats helt blank eller uppenbarligen misstolkats för  hur denna skulle fyllas i. Då 

alla respondenter till synes fyllt i enkäten på ett korrekt sätt ledde detta in i 

databearbetningens andra fas, datainföring i SPSS.  

Sammanlagt 113 variabler på 325 enkäter kom således att föras in i det renodlade 

statistikprogrammet SPSS. Med hjälp av SPSS har vi för avsikt att kunna visa på 

svarsfrekvenser och samband i vår data. För att försäkra oss om att den data vi fört in är 

korrekt samt minska risken för registrering av fel svarskod gick vi igenom det kodade 

resultatet två gånger. Dessutom använde vi oss av frekvenstabell för att kontrollera att det inte 

var för många svarsalternativ registrerade.   

Till uppsatsen finns som tidigare nämnts en bilaga som visar hur frågorna grupperats utifrån 

teorierna kring de attribut som påverkar varumärkeskapitalet. I bilagan kan läsaren även se 

hur många som angett ett specifikt alternativ samt hur stort bortfallet är på varje fråga visas i 

parentesen till höger i rutan
150

. Vi demonstrerar ett exempel från bilagan; 

 

 

Varumärkesassociationer: 
12. Vilket av följande alternativ anser du stämmer bäst överens med Övikshem? 

  7  Kvalitet    75  God service 

   8 Klimatmedvetenhet   98  Trygghet 

  8  Respekt    39 God standard 

 13 Ansvar                                  3 Engagemang 

   7 Kompetens                                 12 Trivsel 

 14 Pålitlighet                              

                                                                                        36 Inget svarsalternativ stämmer 

                                       (5 )  

Figur 4.5 Exempelfråga hämtad ur hyresgästens enkät inkluderat den aktuella svarsfrekvensen 
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4.4.6 Tolkning av data 

Med hjälp av SPSS kom vi att ta fram korstabeller och test för att säkerhetsställa de 

antaganden samt de resultat vi kommit fram till. Vi kommer att redogöra för dessa test under 

denna rubrik, resultatet av testen kommer diskuteras i analysen och redovisas i sin helhet i 

uppsatsens bilagor
151

. 

4.4.6.1 Korstabeller 

Korstabeller används för att åskådliggöra hur ordinalvariabler förhåller sig till varandra. Det 

vill säga om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan empirin och det antagande 

som gjorts utifrån denna.
152

  Av den anledningen har vi valt att använda oss utav korstabeller 

för att verifiera de påståenden vi gjort i analysen.  Under upplevd servicekvalitet har vi genom 

vår data i SPSS tagit reda på om det finns något linjärt samband mellan kundens ålder och den 

ansedda vikten av att Övikshem är lätta att nå via e-post. Vi har även undersökt förhållandet 

mellan hur länge hyresgästen bott i lägenheten och hur de upplever standarden för fasta 

tillbehör samt tapeter/golv.
153

  

 

För att stärka vår analys av attributet identitet och image har vi även gjort en korstabell för att 

visa på sambandet mellan respondentens ålder och vad de anser om Övikshems hemsida
154

. 

Avslutningsvis har vi även gjort en korstabell för att visa på sambandet mellan respondentens 

ålder och om denne kan tänka sig att bo hos Övikshem resterande delen av sitt liv detta för att 

stärka vår analys under rubriken varumärkeslojalitet
155

.  

4.4.6.2 Chi-två (χ2)  

För att undersöka om det finns något samband mellan två variabler kan chi-tvåmetoden 

användas. Detta görs genom att ställa variabler mot varandra i en korstabell. Den förväntade 

frekvensen beräknas för varje cell i korstabellen och ett chi-tvåvärde kan beräknas genom att 

summera differensen mellan det förväntade och riktiga värdet i kvadrat. Vidare behövs ett 

antal frihetsgrader samt en signifikans nivå för att få fram ett kritiskt värde. Om Chi-tvåvärdet 

är större än det kritiska värdet kan nollhypotesen om att det inte finns något beroende 

förkastas. P-värdet visar sannolikheten att nollhypotesen är sann. På signifikans nivå 5% kan 

nollhypotesen förkastas om är p-värde lägre än 0,05.
156

   

 

Chi-tvåmetoden har använts under kapitel 8, lojalitet, för att stärka vår analys. Detta genom 

att med hjälp av chi-tvåtestet undersöka om det finns ett statistiskt säkerhetsställt samband 

mellan varumärkeslojalitet och nöjda kunder
157

. 

4.4.6.3 I-S modellen 

För att tolka den data vi hämtat in för att förstå kundens upplevda servicekvalitet har vi använt 

oss av I-S modellen och av den anledningen avser vi även att förklara vilka värden som förts 

in i modellen och således vad det är vi har baserat vårt resultat utifrån. De värden som är 

presenterade på I-S modellens båda axlar har sitt ursprung i den fem gradiga skala som 
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respondenten fått ta ställning genom. Det vill säga varje fråga har varit utformad med fem 

svarsalternativ från exempelvis ”mycket dåligt” till ”mycket bra” inklusive ett alternativ där 

respondenten inte valt att ta någon ställning. Skalans värde kommer således att starta vid 

värdet 1, då detta är värdet för svarsalternativet ”mycket dåligt” och sträcka sig till det 

numeriska värdet 4, vilket representeras av ”mycket bra”. Alternativet där kunden inte tagit 

ställning har inte delgivits något värde med anledning av att detta svarsalternativ inte ska 

påverka medelvärdet. De resultat vi kommer att föra in i modellen är den generelle kundes 

svar av frågans upplevda kvalitet samt hur viktig denna specifika fråga anses vara för kunden. 

Då vi vill undersöka den generelle kunden och inte varje individs enskilda åsikter härstammar 

det numeriska värdet från frågans framtagna medelvärde.  

4.4.6.4 Lojalitetsmodellen 

För att kunna placera in våra respondenter i lojalitetsmodellen har vi ställt tre frågor som mäter 

kundlojalitet samt fyra frågor som mäter kundnöjdhet vilka vi redovisar resultatet för i empirin. 

En kund kommer att betraktas som lojal om denne bott hos Övikshem i över 7 år, om kunden 

troligtvis eller absolut skulle stanna hos Övikshem trots att liknande alternativ erbjöds samt om 

kunden tänka sig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet. Kunden kommer att 

betraktas som nöjd om denna troligtvis eller absolut skulle kunna rekommendera Övikshem till 

sin omgivning, om kunden instämmer i stort sett eller helt och fullt till att de är nöjda med sitt 

boende om kunden upplever den totala kvaliteten bra eller ganska bra samt om kunden 

upplever den totala standarden bra eller ganska bra. Utifrån sambandet mellan frågorna samt 

genom att ställa samtliga frågor mot varandra i korstabeller har vi således kunnat erhålla ett 

säkerställt resultat för vilken typ av kunder Övikshem besitter
158

. 

4.4.7 Bortfall 

4.4.7.1 Externt bortfall 

Det finns både externt och internt bortfall. Med externt bortfall menas de respondenter som av 

någon anledning valt att inte delta i undersökningen och med internt bortfall menas de enstaka 

frågor som inte blivit besvarade i en inskickad enkät.
159

 Bryman och Bell menar att ett bortfall 

som är större än 50 procent anses oacceptabelt av många forskare. Samtidigt visar de på att 

forskningen inte borde avslutas även fast bortfallet är stort då det finns ett flertal kända studier 

som har haft bortfall på uppåt 80 procent. Det viktiga i dessa fall är bara att inse vad följderna 

och konsekvenserna av ett stort bortfall leder till.
160

 

 

Vi skickade ut 900 enkäter och fick tillbaka 325 stycken vilket leder till en svarsfrekvens på 

36 procent. Den största anledningen bakom bortfallet var vår tidsbegränsning. Då vi haft en 

begränsad tid på oss att utföra denna studie har vi inte kunnat avsätta den väntetid vi skulle ha 

behövt för att kunna minska det externa bortfallet. Detta var dock något vi var medvetna om 

då vi startade vårt arbete och det var av den anledningen vi valde att skicka ut en större mängd 

enkäter än vi först hade för avsikt att göra. Fler enkäter förbättrar dock inte vår svarsfrekvens 

men vi menar att desto fler svar i alla fall förbättrar trovärdigheten av studien.  

 

Vi vill dock belysa att en svarsfrekvens på 36 procent kan betraktas som ett väldigt 

tillfredställande mått i vår studie. Detta med hänvisningen till begreppet ”de stora talens lag” 

som menar på att desto fler sampel som inhämtas desto närmare verkligheten kommer 

resultatet att ligga. För att undersöka att så är fallet även i vår studie har vi utfört en mindre 
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variant av ett ”test–retest”. Det vill säga en studie där forskaren gör ett liknande test under 

ungefär samma period som det ordinarie testet.
161

 Utifrån enkätens sista insändningsdatum, 

det vill säga tiden efter det att vi fört in vår data i SPSS har vi erhållit ytterligare 14 enkäter. 

Dessa enkäter har vi således nyttjat till att göra ett ”test-retest”. Testet kom att behandla fyra 

frågor, hur respondenten upplever kvaliteten på lägenhetens planlösning, hur respondenten 

upplever städet, hur respondenten upplever den personliga servicen samt hur kunden upplever 

telefontiden. Testet utfördes genom att titta på de medelvärden som den ordinarie studien gav 

för att jämföra detta med medelvärdet för de 14 enkäter som kom in senare. Studiens resultat, 

vilket redovisas i tabellen nedan, visade på att medelvärdena för alla dessa frågor låg relativt 

nära varandra vilket visar på att även om testet skulle ha gjorts större skulle resultatet ha blivit 

detsamma.  

Jämförda frågor Originalstudiens 

medelvärde 

Teststudiens 

medelvärde 

Hur tillfredställd respondenten är med 

lägenhetens storlek 

 

3,18 

 

3,17 

Hur tillfredställd respondenten är med 

städet 

 

3,1 

 

2,8 

Hur tillfredställd respondenten är med 

den personliga servicen 

 

3,38 

 

3,4 

Hur tillfredställd respondenten är med 

väntetider i telefon 

 

3,1 

 

3,4 

Tabell 4.3 Resultat från reliabilitetstestet ”test-retest” 

4.4.7.2 Internt bortfall 

Det finns vissa fall där respondenterna verkar ha haft problem med att fylla i vår enkät då 

delar av enkäten inte blivit ifylld. Anledningen till varför respondenten inte fyllt i en fråga 

eller en del av enkäten kan bero på att de antingen glömt bort att svara på frågan, inte velat 

svara på den eller att de helt enkelt inte har förstått frågan
162

. En skillnad som är omöjlig för 

oss att veta och därmed kommer vi att behandla alla internbortfall lika. Enkätens första frågor 

har bortfall på 0-5% men majoriteten av våra frågor har ett bortfall på ungefär 5-10%. De 

frågor som berör personalen på kontoret har ytterligare något högre bortfall på ungefär 15%. 

Dessa bortfall är inget som vi anser påverkar vårt resultat och därför har ingen fråga tagits 

bort på grund av stora bortfall. Däremot har vi efterhand plockat bort några frågor som 

redovisas under kommande rubrik. 

4.4.7.3 Borttagna enkätfrågor  

Vissa frågor har efter övervägande tagits bort då vi inte använt resultatet i vår analys och 

således inte tillfört vårt arbete något av värde. Under fråga 17 och 18 fick respondenterna 

svara på frågor angående deras grannar men som vi inte valt att ta med i empiri och analys. 

Hur viktigt det är att hyran motsvara standarden är har inte heller använts i det syfte som var 

tänkt från början och även den har tagits bort ur uppsatsen. Då vi i en ett sent skede valt bort 

attributet kännedom försvann även frågorna 8 och 9 som behandlade hur stor kännedom 

hyresgästen haft om Övikshem innan de flyttat in. Fråga 7, som skulle fastställa vad målet 

med respondentens boende var, har valts bort då vi insett att fråga förmodligen har uppfattats 

på ett felaktigt sätt. För att använda denna fråga hade vi behövt formulera om alternativen. Vi 

har även ställt frågor till kunden som avsåg att ge Övikshem en bild av sitt varumärke men 

som inte använts i studien. Kunden fick i fråga 10 och 11 svara på om de deltagit i någon 

tidigare undersökning som gjorts av Övikshem samt varför de valt Övikshem som hyresvärd. 

Resultatet på dessa frågor har därför inte redovisats i denna uppsats.  
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4.5 Intervju 

För att få ett större djup i vår uppsats gjorde vi även en intervju med förtaget för att förstå hur 

de förhåller sig till de attribut vi avsett att undersöka. Intervjun ingår oftast i den kvalitativa 

undersökningsformen och ger möjlighet att få mer uttömde svar, ställa följdfrågor och reda ut 

eventuella oklarheter. Andra fördelar med att använda sig av en intervju som sker ”öga mot 

öga” är att den som intervjuar kan läsa av kroppsspråk, minspel och känslor, det vill säga att 

intervjuaren således inte bara får med det respondenten säger utan även hur den säger det, 

vilket kan bidra till intervjuarens kunskap.
163

 Detta fenomen kan dock också leda till något 

som Dahmström kallar intervjueffekten. Effekten kan skapas medvetet eller omedvetet av 

intervjuaren då denne genom sin närvaro kan påverka respondenten så att svaret blir 

missvisande.
164

   

Även då vår uppsats i sin helhet kommer att baseras på en kvantitativ studie anser vi att det är 

nödvändigt att göra en intervju med företaget för att kunna skapa en förståelse för hur de ser 

på samt arbetar med de attribut vi tagit fram som värdeskapare av varumärkeskapitalet. Något 

vi ansåg i vissa fall kunde kräva följdfrågor vilket en intervju möjliggör.  

Det finns två typer av kvalitativa intervjuer, semistrukturerade och ostrukturerade. Den 

ostrukturerade intervjun är uppbyggt på ett relativt fritt sätt där intervjuaren utgår från lösa 

anteckningar. Intervjuformen kan liknas vid ett vanligt samtal då den intervjuade personen 

tillåts att fritt sväva ut i sina svar och där följdfrågor kan baseras på ny information som 

kommer upp. Den semistrukturerade intervjun kommer således att vara lite mer strikt där 

intervjuaren ofta utgår från en intervjuguide. Frågor och följdfrågor kommer således redan att 

vara bestämda men intervjupersonen har fortfarande möjligheten att svara fritt på frågan.
165

 

Då det väsentliga är att förstå Övikshems förhållande till de värdeskapande attributen kommer 

vi använda oss av en intervjumall och således en semistrukturerad intervju. Företaget kommer 

således att ha möjlighet att svara fritt på frågorna som ställs och vi som intervjuare har 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket vi ser som positivt då vi vill få en klar bild av Övikshem. 

4.5.1 Urval 

Då det egentligen bara fanns två personer på företaget som kunde ge oss den information vi 

var ute efter blev urvalsprocessen kort. De frågor vi ville få svar på kunde Övikshems VD och 

företagets marknadschef besvara. Därför kom intervjun att ske med dessa två. Deras 

gemensamma röst är således den som kommer att få representera företaget Övikshem. 

4.5.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden är stommen i den semistrukturerade intervjun. Mallen är framtagen för att 

styra intervjun och vilka frågor som kommer att behandlas. Vid utformningen av 

intervjumallen har vi gått efter några av Bryman och Bells grundläggande regler. 

Intervjumallen har därför en utformning som börjar med att fråga intervju personerna om 

bakgrundsfakta både om sig själva och om företaget för att få en bekväm öppning och en bra 

grund för att förstå deras betydelse i företaget. Därefter följde frågor hämtade från de olika 

områden som belyses i vår teori. Det vill säga; upplevd servicekvalitet, identitet och image, 

varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer samt varumärkesförtroende. Frågornas 

utformning gick i princip efter samma kriterier som enkät frågorna det vill säga att de ska vara 
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enkla att förstå, inte vara ledande och följa en logisk ordning.
166

 Något som kan speglas i vår 

intervjumall.
167

 

4.5.3 Genomförande 

Vid genomförandet av intervjun är det viktigt att hitta en plats att hålla till där det går att prata 

ostört och där den som blir intervjuad känner sig trygg och bekväm. Det är även 

rekommenderat att den som intervjuar får möjlighet att bekanta sig med den miljö där den 

intervjuade arbetar för att skapa en förförståelse och underlätta tolkning av vad den 

intervjuade berättar.
168

 Utifrån dessa anledningar ansåg vi att den bästa platsen för intervjun 

var på Övikshems kontor i centrala Örnsköldsvik.  

Då vi visste att intervjun skulle bli relativt lång och då vi inte ville förlora någon viktig 

information bestämde vi oss för att dokumentera vår intervju med en diskret diktafon. 

Förutom den uppenbara fördelen att hela intervjun finns sparad är det även positivt ur den 

aspekten att det underlättar att göra en noggrann analys av vad det egentligen är den 

intervjuade har sagt, minimera risken för felaktiga tolkningar, göra informationen offentlig 

genom transkriberingar samt därigenom även kunna bemöta eventuella anklagelser om att 

intervjupersonerna blivit felciterade.
169

 Det finns dock även en nackdel med att använda sig 

av en diktafon och det är ifall respondenten känner sig hämmad och utelämnar vissa delar
170

. 

Vi anser dock att fördelarna med att använda sig av en inspelare överväger nackdelarna 

speciellt i vårt fall då vi anser att huvuddelen av våra frågor inte kan uppfattas som känsliga 

och respondenternas uttalanden bör således inte bli påverkade. För att ge läsaren en bättre 

förförståelse för det material vi senare kommer att presentera i den empiriska delen gör vi nu 

även en mer ingående beskrivning av hur vi upplevde intervjun med Övikshem. 

 

Representerad av; 

Person 1: VD 
 

Person 2: 

Marknadsansvarig 

Intervjun genomfördes i en av Övikshems konferenslokaler 

onsdagen den 15 maj och varade i 66 minuter. Företagets VD har 

arbetat för företaget i 3 år men har sedan tidigare en gedigen 

erfarenhet inom ledarskap och företagande då han tidigare varit egen 

företagare samt arbetat med management och IT frågor i 

fastighetsbranschen. Övikshems marknadschef har varit anställd på 

företaget i 13 år och har arbetet på ett flertal positioner inom 

företaget. Idag har hon dock anammat rollen som marknadsansvarig 

vilket är en ny position i företaget sen två år tillbaka. Detta är den 

första intervjun vi gjort i ett forskningssyfte men då vi förberett både 

frågor och följdfrågor väldigt väl flöt intervjun på i ett bra tempo. 

Det enda som kom att vara störande för intervjun var att vi efter 40 

minuter blev avbrutna och fick byta lokal. Avbrottet skedde dock 

mellan två frågor och bytet gick väldigt smidigt vilket gör att vi 

anser att detta inte haft någon inverkan på intervjun som helhet. 

Företagets VD och marknadschefen har kunskaper som 

kompletterad varandra väldigt bra då de har två helt olika roller 

inom företaget. Därför ansåg vi det som en lyckad kombination att 

ha en gemensam intervju då det var företagets perspektiv som helhet 

vi vill komma åt.  
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4.5.4 Bearbetning 

Att spela in och sedan bearbeta intervjun bidrar som tidigare nämnts till många fördelar. Dock 

är detta en procedur som tar mycket lång tid då materialet måste lyssnas igenom flera gånger 

för att varje detalj ska kunna analyseras på rätt sätt. Då det empiriska materialet därmed ska 

studeras i detalj rekommenderar Bryman och Bell att det genomförs en transkribering så att 

det dessutom kan åskådliggöras och tolkas av andra än intervjuarna själva.
171

 Vi kom således 

att transkribera hela intervjun vilket var en process som resulterade i totalt 9 sidor skrivet 

material.  

 

För att kunna analysera materialet delades frågorna i efterhand upp i kategorier som 

representerade de olika attributen för vad som påverkar varumärkeskapitalet. På så sätt kunde 

vi samla både kundens och företagets åsikter under respektive attribut och därigenom på ett 

logiskt sätt studera förhållandet utifrån vår egen teori.    

4.6 Access 

Problematiken om att få tillgång till rätt data eller information är något som oftast benämns 

som access problematiken.
172

 I vårt fall har access inte varit något hinder eller problem i vår 

studie. Detta på grund av att Övikshem har varit väldigt hjälpsamma och ställt upp med all 

den information vi har eftersökt till vårt arbete. Detta beror på att företaget har ett stort 

intresse av att öka sitt varumärkeskapital och lägger således en stor vikt vid den studie vi 

genomför. 

Övikshem har bland annat hjälpt oss att ta fram ett fullständigt register på deras kunder samt 

bidragit med material så som papper och skrivare till utskicket av våra enkäter. Företaget 

ställde även upp med både tid och bostad under de två dagar vi var tvungna att spendera i 

Örnsköldsvik för att genomföra vår intervju och vårt enkätutskick. Då Övikshem verkar vara 

en väldigt öppen och tillmötesgående organisation har access således inte varit ett problem för 

oss. 

4.7 Kritisk granskning av primärkällor 

Trots att vi har försökt motivera respondenterna med Trisslotter vilket vi anser borde locka 

alla åldersgrupper upplever vi att det är en viss grupp som är väldigt dominant. Denna grupp 

är pensionärerna i åldern 70 år och uppåt. Anledningen till detta kan vara att det är denna 

åldersgrupp som har mest tid, att de är de som är mest engagerade i sitt boende då de i större 

utsträckning ser det som permanent eller av den anledningen att slumpningen av respondenter 

har fallit på en övervägande del äldre hyresgäster. Varför det är en större svarsfrekvens hos 

vissa åldersgrupper kan således vara omöjligt att veta men det kan vara något som är värt att 

nämna och återkomma till i analysen.   

 

                                                 
171

 Bryman och Bell, 374-377 
172

 Johansson Lindfors, 135 



PRAKTISK METOD 
 

48 

 

4.8 Uppsatsens upplägg 

För att påminna läsaren om varför vi skriver denna uppsats kommer vi börja med att upprepa 

vårt syfte: 

 

”Syftet för denna uppsats är att studera vilka attribut som påverkar varumärkeskapitalet 

hos tjänsteföretag. Genom att ta fram och beskriva dessa attribut avser vi även visa på hur 

ett tjänsteföretag kan öka sitt eget varumärkeskapital. Detta genom att studera de skillnader 

som finns mellan kundernas perception och den verklighet som råder.” 

 

För att uppfylla detta syfte har vi börjat med att redan i den teoretiska referensramen visa på 

vilka attribut det är som påverkar ett tjänsteföretags varumärkeskapital. Teorierna som tagits 

upp utgår från dessa attribut vilka återfinns i rubrikerna upplevd servicekvalité, identitet och 

image, varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer, samt varumärkesförtroende. För att 

återgå till resterande delen av vårt syfte, att visa på hur ett tjänsteföretag kan öka sitt 

varumärkeskapital, kommer vi nu med utgångspunkt i Övikshem binda ihop empiri och teori 

för att genom en analys och diskussion kunna utröna detta. De kapitel som följer kommer av 

den anledningen vara uppdelade i de attribut som påverkar varumärkeskapitalet, för vilka vi 

tidigare redogjort i den teoretiska referensramen.  

 

Anledningen till varför vi valt detta upplägg, där vi slår ihop empiri, analys och diskussion för 

varje attribut under varsitt kapitel beror till största del av att de leder till färre och onödiga 

upprepningar. Analys och diskussion för varje attribut kommer även att gå under den 

gemensamma rubriken analys. Två av våra attribut, upplevd servicekvalitet och 

varumärkeslojalitet kommer även att analyseras utifrån de modeller vilka redogjordes för 

under respektive teori. För att öka förståelsen för vårt tillvägagångssätt samt påminna läsaren 

om dess utformning kommer dessa två kapitel inledas med en kort beskrivning av den 

tillhörande modellen. 
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              2,5                               4 

                                   Vikten av faktorn 

     Bekymmerslöst 

 

1             

                               

Förbättring 

 
     Figur 5.1 I-S modellen av Yang, Yang, Yeh och Pai 

 

5. UPPLEVD SERVICEKVALITET 
Detta kapitel kommer att delas upp under de faktorer som utgör den upplevda 

servicekvaliteten, fysisk omgivning, kommunikation, förståelse, kompetens, pålitlighet och 

svarsbenägenhet. Under dessa kommer vi att redogöra för ”företagets syn på upplevd 

kvalitet” och ”kundens upplevda kvalitet”. Kapitlet kommer att avslutas med en analys där vi 

baserat på studiens resultat och attributets tillhörande teorier kommer visa på hur ett service 

företag kan höja sitt eget varumärkeskapital. Vi kommer dock börja med att förklara den 

modell som ligger till grund för vår analys.  

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

Då den totala upplevda servicekvaliteten 

är kärnan i ett serviceföretag har vi 

utifrån de sex faktorerna, fysisk 

omgivning, pålitlighet, svarsbenägenhet, 

förståelse, kompetens och 

kommunikation, ställt sammanlagt 34 

frågor för att få en tydlig bild av hur 

kunden upplever servicekvaliteten hos 

Övikshem. Syftet är att kunna urskilja 

vad företaget bör arbeta med för att höja 

sitt varumärkeskapital. Första steget till 

detta är att visa i vilka fält de 34 

undersökta frågorna placerats i I-S 

modellen. Detta för att kunna göra ett 

första utlåtande av hur den totala 

upplevda servicekvaliteten ser ut hos 

företaget Övikshem.   
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Som tidigare beskrivits i arbetets teoretiska del bör företaget inte stirra sig blind på I-S 

modellens resultat. För att ta fram de delar som är av högst prioritet för Övikshem att arbeta 

med har vi därmed även räknat ut ”graden av viktighet” för varje enskild fråga. Desto 

negativare värde en faktor erhåller desto större möjligheter har företaget att uppnå 

kundtillfredställelse genom att förbättra denna.  

 

       

Respektive delfaktors ”grad av viktighet” samt medelvärdet för den upplevda kvaliteten och 

betydelsen som använts för att visa på var i I-S tabellen delfaktorn placerats redovisas i de 

tabeller vi ställt upp nedan. För att göra empirin mer överskådlig samt underlätta vår analys 

har varje delfråga delats upp under sin respektive faktor, vilken är den faktor frågan var 

avsedd för att mäta. Empirin och analysen följer således samma upplägg som teorin för 

upplevd servicekvalitet. 

 

5.1 Fysisk omgivning  

5.1.1 Övikshems åsikter om den Fysiska omgivningen 

Intervjun kom att fokusera på lägenhetens standard utifrån faktorerna vitvaror, tapeter och 

golv. Övikshem uppger att deras lägenheter kan hålla lite olika och ha varierande standard då 

fastighetens byggnadsår kan variera från 1940 till 2009. Dock försöker de att hålla en jämn 

nivå och samtidigt låta standarden speglas i hyrorna. När det gäller renovering av 

lägenheterna sker detta vid behov. Går något sönder byts det ut eller repareras. Underhållet 

baserades förut utifrån en periodicitet där tapeter och golv byttes ut var 10:e år oavsett vilken 

standard de höll. 1998 förhandlades dock detta periodicitetsystem bort och ersattes med ett 

pottsystem.  Det nya systemet innebär att byten av vitvaror, tapeter, golv och andra tillbehör 

till lägenheten inte längre ingår i hyran. Idag får varje hyresgäst en pott som blir större ju 

längre de bott hos Övikshem och om hyresgästen vill byta ut tapeter, golv eller vitvaror och 

andra fasta tillbehör kan de använda pengar ur sin pott. Detta är ett system som har 

uppkommit då Övikshem vid ett flertal tillfällen bytte ut både golv och tapeter som var i gott 

skick. Företaget uppger att de har en omflyttning, det vill säga in och utflyttning både internt 

och externt, på 21 %.  

”På fem år har vi bytt ut alla våra hyresgäster” 

VD;n menar vidare att då en hyresgäst flyttar ut går bovärden in och besiktar lägenheten och 

åtgärdar det som behövs, så under tiden som går fixas lägenheterna till.  

 

 

 

 

   upplevd kvalitet- vikten av faktorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

         vikten av faktorn 
”graden av viktighet”= 
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5.1.2 Hyresgästens åsikter om den Fysiska omgivningen  

För att få en uppfattning om kundens 

åsikter om den fysiska omgivningen 

undersöktes de påtagliga ting som 

redovisas i tabellen till höger, de så 

kallade delfaktorerna. Utifrån 

kundernas åsikter kring den upplevda 

kvaliteten och vilken betydelse 

delfaktorn har kan vi se att alla 

placerats i I-S modellens utmärkta fält 

förutom kvarterslokalen som just 

passerat gränsen till överskottsfältet. 

Detta resultat visas även visuellt i den 

sammanfattade I-S modellen i slutet 

av empirin. De två delfaktorerna 

tapeter/golv samt fasta tillbehör är de som utifrån ”graden av viktighet” visar sig vara till störst 

fördel för Övikshem att förbättra. Detta då en lägre ”grad av viktighet” betyder att Övikshem 

har desto större möjligheter att tillfredställa kunden genom att förbättra dessa delfaktorer.    

5.2 Kommunikation  

5.2.1 Övikshems åsikter om Kommunikation 

Då Övikshem vill nå ut till kunden väljer de att göra detta via brev. Det kan vara ett A4 som 

förklarar varför en hyreshöjning sker, informera om nya tjänster som finns tillgängliga eller 

andra förändringar som ska genomföras. All information läggs även ut på hemsidan. Vi frågar 

även om Övikshem upplever att de kan förklara för kunden så att de förstår men vi får inget 

riktigt svar på den frågan.  Ifall det är stora förändringar som sker eller speciella erbjudande 

använder Övikshem sig även av media för att nå ut till kunder och övriga i Örnsköldsvik. 

5.2.2 Hyresgästens åsikter om Kommunikation 

Respondenternas åsikter kring 

Övikshems kommunikativa förmåga 

redovisas i modellen till höger. 

Resultatet visar att kunden i 

genomsnitt upplever den totala 

kvaliteten på dessa delfaktorer som 

över nivån bra då alla värden är över 

2,5. Därav placeras alla delfaktorer 

tillhörande faktorn kommunikation i 

rutan ”utmärkt” i I-S modellen.  

5.3 Förståelse  

5.3.1 Övikshems åsikter om Förståelse 

Enligt Övikshem lagras ingen information om kunden förutom den som redan finns i 

kunddatabasen. Där finns adresser, telefonnummer och personnummer, men ingen personlig 

information om till exempel hälsotillstånd och civilstånd som kan ge en bättre bild av 

hyresgästen. Övikshem menar vidare på att det inte ser någon större vikt att spara någon 

annan information utöver kundens kontaktuppgifter.  

Den Fysiska omgivningen 
 

 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 
kvalité 

Betydelse 
 

I-S 
modell 

Grad av 
viktighet 

1 Storlek 3,23 3,32 utmärkt -0,027 

2  Planlösning 3,28 3,20 utmärkt -0,025 

3 Fasta 
tillbehör 2,89 3,37 

 
utmärkt -0,142 

4 
Tapeter /golv 2,73 3,43 

 
utmärkt -0,204 

5 Tvättstuga 3,23 3,40 utmärkt -0,05 

6 
Kvarterslokal 3,17 2,43 

 
överskott 0,305 

7 Förråd 2,83 3,18 utmärkt  -0,110 

8 Läge 3,53 3,43 utmärkt 0,029 

9 
Gårdstomt 2,82 2,88 

 
utmärkt -0,021 

Kommunikation 
 
 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 
kvalité 

Betydelse I-S 
modell 

Grad av 
viktighet 

 
10 

Bovärdens sociala 
kompetens  

3,40 3,35  
utmärkt 

-0,015 

11 Kontorspersonal 
sociala kompetens 

3,29 3,38  
utmärkt 

-0,011 

12 Egen möjlighet till 
förbättring 

3,12 3,47  
utmärkt 

-0,101 

13 Övikshem förstår 
mig  

3,35 3,37  
utmärkt 

-0,095 
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5.3.2 Hyresgästens åsikter om Förståelse 

Alla delfaktorer som är avsedda för att 

mäta kundens åsikter kring förståelse, 

redovisas i modellen till höger. 

Resultaten av respondentens åsikter 

kring den upplevda kvaliteten samt 

betydelsen av delfaktorerna visar på 

att alla placeras i I-S modellens 

utmärkta fält. Den sista delfaktorn, 

Övikshems intresse för att 

tillfredställa hyresgästens krav, är 

dock den som visar sig ha störst förbättringsmöjligheter, baserat på ”graden av viktighet”.  

5.4 Kompetens  

5.4.1 Övikshems åsikter om Kompetens 

Övikshem har individuell kompetensutveckling för sin personal. Alla gör upp sin egen 

utbildningsplan men de har även en del utbildningar de vill att alla ska gå. Vi frågar om de har 

någon internutbildning där den nyanställde och de företag de köper in tjänster av får lära sig 

hur de ska representera Övikshem, men det finns inte. Vd;n menar att för att kunna göra det 

behövs det en tydlig profil, något som kan lyftas fram och visa personalen att det är så här vi 

vill uppfattas. Men då vi inte har en tydlig profil idag kan vi inte göra detta. 

”Vi har nog haft lite för stort fokus på de hårda delarna och för lite på sånt som bemötande”.               

 

5.4.2 Hyresgästens åsikter om Kompetens 

Resultatet visar att alla 

delfaktorer kommer att placeras 

i I-S modellens utmärkta fält då 

alla värden för hur de upplevs 

och hur betydelsefulla de är 

överstiger 2,5. De delfaktorer 

som företaget bör arbeta med 

enligt ”graden av viktighet” är 

de tjänster som företaget 

beställer in det vill säga yttre 

skötsel, städ, måleri, snickeri 

och VVS. 

Förståelse 
 
 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 

kvalité 

Betydelse 

 

I-S 
modell 

Grad av 
viktighet 

 
14 

Kunskap om 
tidigare kontakt  3,06 2,96 

 
utmärkt 0,003 

15 Personlig 
service 3,29 3,66 

 
utmärkt -0,101 

16 Intresse för att 
tillfredställa 
kundens krav 2,91 3,69 

 
 

utmärkt -0,312 

Kompetens 
 
 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 
kvalité 

Betydelse 
 

I-S 
modell 

Grad av 
viktighet 

 
17 

Bovärdens praktiska 
kunskap 3,49 3,59 

 
utmärkt -0,028 

18 Kontorspersonalens 
praktiska kunskap 3,31 3,41 

 
utmärkt -0,001 

19 Kunskap för att 
tillfredställa krav 3,03 3,35 

utmärkt 
-0,096 

20 Yttre skötsel 2,92 3,61 utmärkt -0,191 

21 Städ 2,90 3,52 utmärkt -0,176 

22 El  3,31 3,51 utmärkt -0,057 

23 Måleri  2,87 3,45 utmärkt -0,168 

24 Snickeri  2,91 3,48 utmärkt -0,164 

25 VVS  2,97 3,51 utmärkt -0,154 
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5.5 Pålitlighet- konsten att leverera att löfte 

5.5.1 Övikshems åsikter om Pålitlighet 

Övikshem berättar att när en kund får problem med sitt boende kan de ringa eller maila in sin 

felanmälan. Den registreras och rapporteras vidare till hyresgästens bovärd. Denne bedömer 

om han eller hon kan åtgärda problemet själv eller om en underleverantör ska utföra jobbet. 

Kontorspersonalen som tar emot samtalet har en tidsmall för hur lång tid som är estimerad för 

att åtgärda ett specifikt problem. Så om kunden frågar kan de ge ett ungefärligt svar vad de 

har att förvänta sig. Något system för hur kunden kan följa sin felanmälan finns inte idag, men 

det är en önskan från Övikshem att det ska finnas en kundportal på hemsidan där kunden kan 

se vad som sker med sin felanmälan. Företaget för statistik över felanmälningar för att kunna 

upptäcka större fel som upprepas för att på så sätt veta när det krävs en mer omfattande 

reparation. Tillexempel om det blir stopp i avloppet vilket resulterar i översvämningar kan 

detta vara en signal för att genomföra ett stambyte. VD;n understryker att det är problemet 

som måste åtgärdas inte bara symptomen eftersom problem kommer igen och kommer inte att 

lösa sig självt. 

5.5.2 Hyresgästens åsikter om Pålitlighet  

De största förbättrings-

möjligheterna ligger i vad 

kunden anser om Övikshems 

förmåga att förhindra att samma 

fel återupprepas samt kontors-

personalens förmåga att hålla 

vad de lovar.  Nämnvärt kan 

vara att bovärden fick något 

högre medelvärden på 

”pålitlighet” och ”håller vad de 

lovar” än vad personal på 

kontoret fick. Sammanfattningsvis placeras faktorn pålitlighet i rutan ”utmärkt” i I-S modellen. 

5.6 Svarsbenägenhet   

5.6.1 Övikshems åsikter om Svarsbenägenheten 

Företaget uppger under intervjun att de endast har telefonkö under kortare tider av dagen. Vid 

öppning kan det vara svårt att komma fram men då meddelas kunden via växeln att de ska 

försöka senare och då kommer de oftast fram. Övikshem får statistik varje månad från den 

inhyrda telefonväxeln där det tydligt syns vilken belastning de haft på deras telefon och om 

det har uppkommit telefonköer. De har ingen policy för hur snabbt de ska svara på mail men 

marknadschefen uppskattar att de svarar på mail samma dag eller senast dagen efter. Vad det 

gäller tillräckligheten och tydligheten i svaren så menar Övikshem att de svarar på frågor som 

ställts med ett relativt direkt svar och vad det gäller förändringar som påverkar kunden 

skickas sådan information ut i ett allmänt brev via post. 

 

 

 

 

Pålitlighet 
 
 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 
kvalitet 

Betydelse 
 

I-S 
modellen 

Grad av 
viktighet 

26 Förhindra att fel 
upprepas 3,00 3,67 

 
utmärkt -0,181 

27 Bovärden håller 
vad de lovar 3,43 3,73 

 
utmärkt -0,080 

28 Kontorspersonal 
håller vad de lovar 3,21 3,80 

 
utmärkt -0,155 

29 Bovärden är 
pålitlig 3,45 3,71 

utmärkt 
-0,070 

30 Kontorspersonal 
är pålitlig 3,32 3,70 

 
utmärkt -0,103 
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5.6.2 Hyresgästens åsikter om Svarsbenägenheten 

Resultaten visar att alla delfaktorer 

uppfattas relativt lika av 

respondenten och att det finns 

möjligheter för Övikshem att 

förbättra dessa trots att de ligger i I-

S modellens ”utmärkta fält”. Detta 

gäller för alla delfaktorer förutom 

mail tiden som erhållit ett starkt 

positivt resultat. 

 

 

 

5.7 Sammanfattande I-S modell 

Resultaten som är givet ovan kan visas i en sammanfattade I-S modell. Siffrorna i modellen 

refererar till de frågor som är numrerade under varje faktor ovan.  Modellen visar på att alla 

delfaktorer vi mätt har slutat upp i modellens utmärkta fält förutom nr 6 och 34, det vill säga 

kvarterslokalen och mailtiden vilka ligger på gränsen till modellens överskottsfält.  

 

 
  

Svarsbenägenhet 
 
 
Nr 

Delfaktorer 
 

Upplevd 
kvalité 

Betydelse 
 

I-S 
modell 

Graden av 
viktighet 

 
31 Tillräckligheten 3,03 3,56 

 
utmärkt -0,149 

 
32 Tydligheten 3,15 3,62 

 
utmärkt -0,130 

 
33 Telefontid 3,21 3,67 

 
utmärkt -0,125 

34 

Mail tid 3,21 2,51 

 
överskott 0,7 

I-S modell 

2 1 
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5.8 Analys  

Övervägande delen av de delfaktorer som påverkar den totala upplevda servicekvaliteten 

placerades i det ”utmärkta fältet”. Enligt teorin innebär detta att företaget borde fokusera på 

att upprätthålla en god kvalitet då de i dagsläget levererar samtliga delfaktorer med en för 

respondenten tillfredställande standard
173

. Trots att detta är ett positivt betyg för Övikshem får 

de inte stirra sig blinda på att majoriteten av delfaktorerna ligger i fältet ”utmärkt”. Yang, 

Yang, Yeh & Pai menar att I-S modellen är en grov modell som inte ger företaget möjlighet 

att synliggöra de delfaktorer som det ändå finns skäl till att förbättra. Anledningen bakom 

detta är det faktum att de delfaktorer som kunden anser som viktigast även är de delfaktorer 

som kunden kommer att ställa högst krav på. Således kommer det att finnas delfaktorer i I-S 

modellens ”utmärkta fält” som företaget bör prioritera då dessa uppfattas som de viktigaste 

faktorerna enligt kundens åsikter.
174

 Detta gör att det fortfarande finns arbete för Övikshem att 

utföra och av den anledningen kommer vi nu att titta närmare på några intressanta fenomen vi 

kunnat urskilja med hjälp av formeln för ”graden av viktighet”.  

Det största problemet med att bedöma en renodlad tjänst beror av att de produceras och 

används vid ett och samma tillfälle vilket resulterar i att det inte finns några greppbara ting för 

kunden att ta fasta på.
175

  Som fastighetsbolag erhåller Övikshem en enorm fördel gentemot 

andra mer renodlade tjänsteföretag. Övikshem har fördelen att kunden förknippar en stor del 

av tjänsten till lägenheten och de materiella ting som finns i och runt denna vilket gör att 

tjänsten som helhet blir mer märkbar och lättare för kunden att bedöma. Utifrån vår 

undersökning kan vi visa på att det finns en fysiskt påtagbar delfaktor som kunden bedömt 

som mindre viktig än de övriga, kvarterslokalen. Detta kan bero av att alla hushåll inte har 

tillgång till en kvarterslokal samt att detta inte är något hyresgästen nyttjar i sitt dagliga 

boende. Då graden av viktighet för denna faktor är positiv, vilket generellt sett visat sig vara 

ovanligt i vår studie av den totala upplevda servicekvaliteten, placerar sig kvarterslokalen i 

fältet ”överskott”. Detta betyder att vi med stor säkerhet kan säga att kvarterslokalen är en av 

de få delfaktorer som Övikshem inte behöver lägga ner någon större energi på att förbättra 

just nu.    

Utifrån de resultat vi erhållit kan vi däremot se att det är lägenhetens fasta tillbehör samt 

tapeter/golv som är de delfaktorer som kunden upplever att de finner störst missnöje med. En 

av anledningarna bakom detta resultat kan bero av hur Övikshem hanterar utbytet av dessa. 

Övikshem anser att byte av vitvaror, samt golvmattor och tapeter ska ske vid behov och har 

därför förhandlat bort den tioårs periodicitet de tidigare hade. Övikshem menar att när 

hyresgästen flyttar ut så besiktas lägenheten och det som behövs åtgärdas. Då hyresgästerna 

hos Övikshem i genomsnitt bytts ut under en femårsperiod anser företaget att detta är en bra 

lösning för att hålla en god standard i lägenheterna. Detta är ett tillvägagångssätt som har 

besparat Övikshem både tid och pengar men troligtvis har det även orsakat en hel del 

problem. Ett flertal av Övikshems hyresgäster har bott i en och samma lägenhet under flera år 

vilket betyder att lägenheten inte blivit besiktad under en längre tid. Detta kan betyda att 

hyresgästen har fungerande vitvaror samt hela golv/tapeter men vilka är gamla och av en 

standard hyresgästen inte anser är tillräcklig. I dessa fall finns det dock ett upprättat 

pottsystem som kunden kan nyttja. 
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Pottsystemet infördes av Övikshem 1998 vilket gör att det är vid den här tiden som de riktiga 

effekterna av systemet borde bli synliga. Detta då bland annat alla tapeter och golv hos dem 

som bott i lägenheten de tio senaste åren börjat uppnå en ålder över tio år vilket tidigare var 

den ålder då dessa skulle bytas ut. Utifrån resultaten av vår korstabell kan vi klargöra att det 

inte finns något samband mellan hur länge en kund har bott hos Övikshem och hur denne 

uppfattar bostadens standard på tapeter/golv och fasta tillbehör. Således kan vi utesluta både 

våra tankegångar kring att det skulle vara de som nyss flyttat in som skulle visa störst 

missnöje då deras pott inte uppnått något riktigt värde. Alternativt att de skulle vara de som 

bott där längst som skulle finna störst missnöje då de sedan tidigare är vana med 

periodicitetssystemet och inte förstått eller fattat tycke för det nya pottsystemet. Då 

spridningen av de som är missnöjda med standarden av tapeter/golv och fasta tillbehör är så 

pass stor kan vi dock inte utesluta att båda ovan nämnda anledningar skulle vara möjliga men 

vi kan utesluta att det endast är någon av dem som är den huvudsakliga orsaken. Då 

missnöjdheten verkar finnas hos alla oavsett hur länge de bott hos Övikshem leds våra tankar 

till frågan om hyresgästerna är på det klara med vad pottsystemet är och hur detta fungerar.    

Det är den anställdas förmåga att kommunicera som binder samman kunden med företaget 

och ökar känslan av tillfredställelse hos denne. Med andra ord är det i detta fall personalens 

sociala kompetens som kommer att påverka den totala upplevda servicekvaliteten.
176

 

Kommunikation är i dagsläget inget som Övikshem jobbar aktivt med att utveckla då de 

föredrar att använda sig av standardutformade brev då de vill kommunicera med hyresgästen. 

Detta är en kommunikationsstil som enligt teorin inte gynnar den totala upplevda 

servicekvaliteten och således inte heller varumärkeskapitalet. Teorin menar på att om 

företaget vill öka sitt varumärkeskapital bör de utveckla en metakommunikation. Begreppet 

innebär att under kommunikationen ska det skapas en förståelse mellan de två parterna där 

båda har möjlighet att bidra med åsikter samt att båda parter förstår vad den andre menar. 

Genom en metakommunikation skulle det enligt teorin vara möjligt för Övikshem att studera 

kundens beteende och utläsa om denne förstår den information som delges dem vilket skapar 

en möjlighet till att öka kundens tillfredställelse
177

. Dock visar resultatet av vår studie att när 

kunden själv tar kontakt med företaget anser denne att personalen både är kompetent, har 

social förmåga och förstår vad kunden menar i den utsträckning som kunden själv anser 

nödvändigt. Trots att teorin menar på att en metakommunikation är att föredra anser kunden 

att personalens kommunikativa förmåga inte är något Övikshem bör prioritera.   

Baserat på resonemanget ovan upplever Övikshems hyresgäster att personalen har en god 

förmåga att visa förståelse för kunden då denna kontaktar företaget. Detta då resultaten visar 

att kundens åsikter kring den personliga servicen inte ligger allt för långt ifrån betydelsen av 

denna delfaktor. Ett resultat som kan vara en direkt effekt av att Övikshem arbetar med att 

bemöta kunden med förståelse och respekt samt att kunna erbjuda dem individuell betjäning. 

Teorin serverar ett resonemang där förståelse och respekt är grundstenarna för att kunna skapa 

en djupare relation med kunden. Något som görs genom visat intresse och personlig service. 

För att visa ett genuint intresse för kunden måste företaget skapa en djupare kunskap om 

denna.
178

 Detta skulle kunna innebära att Övikshem borde spara sådan kunskap de erhåller om 

kunden som kan vara till hjälp i framtiden. Dock är detta varken något som kunden eller 

företaget anser vara av någon större betydelse. Men då tidigare kunskap om kunden kan leda 

till en djupare förståelse vilket i sin tur resulterar i en personligare service bör Övikshem ändå 

överväga detta. Med detta råder vi inte Övikshem att spara alla uppgifter de kommer över om 
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kunden då detta skulle strida mot person- och uppgiftslagen. Den information Övikshem 

däremot bör spara är exempelvis om kunden visat ett intresse för något speciellt, exempelvis 

en bredbandsuppkoppling, vilket gör att företaget kan återkomma till den intresserade kunden 

när denna tjänst blir tillgänglig. Parasuraman et al. menar att företagets förmåga att bemöta 

kunden med personlig service även innebär att visa att genuint intresse för dennes krav.
179

 En 

delfaktor som erhållit en markant högre negativ ”grad av viktighet”. Om kunden uppfattar att 

Övikshem har en god förståelse men inte visar något intresse för att tillfredställa kundens krav 

måste det finnas en brist mellan det att personalen visar förståelse för kundens behov och 

förmågan att tillfredställa kundens krav. Något som kan bero på personalens kompetens.   

Humankapitalet är det som bidrar med den uppfattade kompetensen i företaget.
180

 Det ligger 

således i Övikshems intresse att utbilda sina anställda och kvalitetssäkra deras kompetens. 

Idag finns det ingen sådan utbildning av den anledningen att Övikshem inte har någon tydlig 

profil. Avsaknaden av en tydlig profil gör att Övikshem inte kan förmedla en bild över hur de 

vill uppfattas varken till sina anställda eller sina kunder. Övikshem menar att de i dagsläget 

fokuserat mer på de hårda delarna än de mjuka vilket resulterar i att varken den egna 

personalens eller underleverantörernas kompetens har prioriterats. Övikshem har därmed inte 

gett någon information kring vad Övikshem står för och vilka värden de önskar att projicera 

på kunden till varken sina egna anställda eller till sina underleverantörer varifrån de beställer 

tjänster angående VVS, måleri, snickeri, städ och yttre skötsel.  

Enligt resultatet av vår empiriska studie upplever hyresgästerna att bovärdens och personalen 

på kontorets nivå av kompetens inte är en delfaktor som Övikshem till synes bör arbeta med. 

Dock gäller inte samma förhållande för de inhyrda tjänsterna; yttre skötsel, städ, måleri, 

snickeri och VVS. All service som hyresgästen kan koppla till Övikshem kommer att påverka 

företagets totala upplevda servicekvalitet varav inhyrda tjänster är en stor del
181

. Av den 

anledningen anser vi att Övikshem bör se över vilka underleverantörer de använder sig av och 

hur dessa utför de tjänster som företaget hyr in dem för att göra. Kunden finner uppenbarligen 

att de inhyrda företagens tjänster är av lägre kvalitet än de tjänster som exempelvis den egna 

bovärden utför. Det finns således en anledning för Övikshem att skaffa en bättre insyn i de 

företag till vilka de delegerar arbetsuppgifter. I första hand borde kommunikationen mellan 

Övikshem och de företag till vilka de delegerar arbetsuppgifter förbättras. Därefter borde 

Övikshem även diskutera de möjligheter som finns för att påverka företagen de använder sig 

av så att de representerar Övikshem på ett rättvisande sätt. Övikshem måste skaffa sig ett 

medvetande för att alla de personer och tjänster som kunden kommer i kontakt med, vilka kan 

förknippas med Övikshem, kommer att ha en effekt på varumärkeskapitalet. Av den 

anledningen bör Övikshem inte stanna vid att ha uppsikt för vad den egna personalen gör och 

inte gör. Företagets vakande öga måste sträcka sig längre än så om det ska finnas en möjlighet 

för att påverka företagets varumärkeskapital. 

Respondenten verkar lita på kontorspersonalen och bovärden i en större utsträckning än de 

tjänster som företaget själva hyr in varför vi kommer att övergå till faktorn pålitlighet vilket är 

den viktigaste faktorn i ett tjänsteföretag. Detta då kunden måste kunna lita på att företaget 

håller vad de lovar och kan leverera på utsatt tid.
182

 Två av de delfaktorer som påverkar 

pålitligheten har en något högre negativ ”grad av vikt”, Övikshems förmåga att förhindra att 

fel återupprepar sig samt att kontorspersonalen kan hålla vad de lovar. Dessa resultat 
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överensstämmer inte riktigt med resonemanget ovan då respondenten tidigare uppfattat 

kontorspersonalen som både kompetent och duktig på att erbjuda personlig service. Problemet 

kan dock bero på att då hyresgästen rapporterar ett fel till Övikshem sker detta via personalen 

som sitter på kontoret och det är således dessa personer som ger löftet till kunden när de kan 

förvänta sig att få hjälp. Då kunden inte har någon möjlighet att följa sin felanmälan kommer 

de att hålla kontorspersonalen ansvarig för det givna löftet. Vilket kan vara en av 

anledningarna till varför kontorspersonalens pålitlighet erhållit en högre negativ ”grad av 

vikt” än exempelvis bovärden.   

Hyresgästen upplever även att Övikshem inte jobbar med att förhindra att fel återupprepar sig 

i den utsträckning de borde. Övikshems sätt att arbeta med detta problem är genom att föra 

statistik över fel anmälningar för att upptäcka större fel, så som stopp i avlopp och liknande. 

Dock finns det ingen statistik över mindre felrapporteringar, så som droppande vattenkranar, 

vilket kan vara minst lika frustrerande för kunden som en översvämning. Enligt teorin så är 

faktorn pålitlighet en av de viktigaste att arbeta med för ett tjänsteföretag. Hyresgästen måste 

kunna anförtro sig åt företaget och lita på att de håller vad de lovar och därmed borde 

företaget arbeta med att ”utföra arbetet rätt första gången” och inte låta fel återupprepas över 

huvudtaget.
183

     

Vid de tillfällen då kunden avser att rapportera in fel eller ställa frågor till Övikshem kommer 

den totala upplevda servicekvaliteten att bedömas utifrån något som benämns 

svarsbenägenheten. Med svarsbenägenhet menas viljan att hjälpa, vilket visar sig i företagets 

telefonköer och väntetider för mail.
184

 Kunden uppfattar alla dessa delfaktorer på ett relativt 

likartat sätt, det vill säga att det finns möjligheter för Övikshem att förbättra dessa. Då 

Övikshem använder sig av en inhyrd telefonväxel måste de förlita sig på den statistik som 

denna förmedlar tillbaks till företaget. Baserat på de senaste rapporterna menar Övikshem att 

kunden inte borde behöva sitta i telefonkö förutom vid enstaka tillfällen under dagen och att 

de borde komma fram om de försöker en andra gång. Även här använder sig Övikshem av en 

inhyrd tjänst vilket är intressant i den bemärkelsen att även de andra tjänsterna som hyrdes in 

fick ett sämre resultat än Övikshems egna tjänster. Vi ställer oss således frågande till om 

delegering av arbetsuppgifter till andra företag verkligen är den bästa lösningen.  

Det enda värde som ser ut att bidra till den upplevda servicekvaliteten på ett positivt sätt är 

företagets mailtjänst. Dock verkar det som att majoriteten av Övikshems hyresgäster inte 

nyttjar denna tjänst när 71 procent inte har kunnat uttala sig i denna fråga. Detta är troligtvis 

en direkt effekt av att en stor del av respondenterna är av en äldre åldersgrupp och därför 

känner sig tryggast med att nyttja telefon. Baserat på våra misstankar utförde vi ett 

korrelationstest som visar på att ju äldre respondenten är desto mindre viktig anses 

möjligheten till mailkontakt med företaget att vara
185

. Då Övikshem har en stor kundgrupp i 

detta åldersspann, vilka inte visat sig intresserade av företagets mailtjänst, bör företaget 

överväga att skapa andra kontaktvägar eller förbättra den telefontjänst som denna kundgrupp 

känner sig bekväm med att använda. Av de 309 personer som tog ställning i denna frågan 

ansåg dock större delen att den upplevda svarsbenägenheten var större än betydelsen för 

denna. Vi har dock utifrån detta anledning att tro att en stor del av Övikshems kunder inte 

nyttjar sig av mail och att företaget därför kan hålla sin snabba svarsfrekvens. Teorin menar 

vidare att svarsbenägenheten även påverkas av tillräckligheten och tydligheten i de svar som 

företaget kan delge kunden och att det därmed är företagets ansvar att se till att kunden får all 
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den information denne behöver
186

. Att ”graden av viktighet” för dessa delfaktorer kom ut 

negativa är därmed ingen överraskning speciellt mot bakgrund av hur företaget väljer att sköta 

sin envägskommunikation till kunden. Att delge information angående förändringar och dylikt 

i standardutformade brev kan innebära att kunden fortfarande står med obesvarade frågor 

vilket gör att den delgivna informationen ses som otillräcklig. 

Men hjälp av ”graden av viktighet” har vi kunnat urskilja några större problem som till synes 

genomsyrar kundens totala upplevda servicekvalitet. För att öka företagets varumärkeskapital 

måste Övikshem ta tag i några stora frågor som exempelvis hur väl pottsystemet fungerar och 

hur företaget kan påverka den personal som anlitas från andra företag att representerar 

Övikshem. Med hjälp av ”graden av viktighet” kan således de förändringar som borde 

prioriteras högst efter kundens åsikter spåras.  Att förbättra den upplevda servicekvaliteten 

innebär även en direkt påverkan på graden av nöjda kunder vilket i sin tur är relevant för 

lojaliteten vilket är ett attribut vi kommer att diskutera vidare i kapitel 9, varumärkeslojalitet. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns stora möjligheter för företaget att öka sitt eget 

varumärkeskapital genom att studera vad kunden anser om den upplevda servicekvaliteten 

och hur viktig denna är. 
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6. IDENTITET OCH IMAGE 
Under denna rubrik visar vi på resultatet vi erhållit genom vår empiriska studie som berör 

identitet och image. Kapitlet är indelat i tre avsitt vilket först kommer att behandla företagets 

åsikter om varumärkets identitet för att sedan övergå till kundens uppfattade image.  Kapitlet 

kommer att avslutas med en analys där vi utifrån detta visar på hur Övikshem kan öka sitt 

varumärkeskapital. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

6.1 Övikshems skapade identitet  

6.1.1 Kärnvärden  

När vi intervjuar VD;n och marknadschefen angående vilka kärnvärden de har och hur de vill 

att Övikshem ska uppfattas på marknaden har de inget klart svar att ge oss.  

”Eh, ja… det är väl lite diffust så där, det är väl därför ni sitter här” 

Under intervjun framkommer dock fyra ord som ständigt funnits med i periferin. ”Boende, 

service, trivsel och trygghet”.  Övikshem menar att det inte är några väl genomarbetade ord 

men ändå en riktning på vad företaget vill uppfattas som. Service är något som de intervjuade 

återkommer till gång på gång då de vill ge deras kunder en bra och personlig service. Dock 

erkänner marknadschefen att de lagt stort fokus på de hårda delarna såsom teknik och att de 

mjuka delarna det vill säga bemötande således har blivit lagt åt sidan. Av de anledningen har 

Övikshem inte jobbat med frågor som hur de anställda ska bemöta kunden eller vilka 

arbetskläder den anställde ska använda. Övikshem menar vidare på att när de varken har en 

profil eller logotyp de finner representativ för företaget se de ingen nytta i att visa dessa på 

exempelvis arbetskläder.   

Hur företaget ska positionera sig på marknaden är också ett område som Övikshem menar att 

de inte arbetat med i så stor utsträckning än. Idag är Övikshem störst på marknaden och har 

därför inte sett något behov av att kunna positionera dock är de medvetna om att det kommer 

bli viktigt inom en snar framtid då allmännyttan är på väg att förändras. VD;n menar att om 

två till tre år kan Övikshem vara mer eller mindre jämställda med andra fastighetsbolag i 

Örnsköldsvik. En framtidsvision som finns hos VD;n är att de därför ska ligga i framkant 

inom områden som energi, miljö, tillgänglighet, bemötande samt teknologi. 
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6.1.2 Logotyp 

I vår intervju med VD;n och marknadschefen framkommer det att ingen av dem anser att 

logotypen speglar företagets image. Båda säger att den inte alls är genomarbetad och sänder ut 

fel signaler.   

”Ja, vi tycker ju inte om den idag” 
 

Marknadschefen tycker inte om den och säger att den ser kall och dyster ut, frusen och inte 

alls välkomnande. VD;n beskriver att de gärna vill förändra den blågråa färgen som finns i 

logotypen och som blivit deras profilfärg. Syftet med färgen var att logotypen skulle kunna 

kopplas till både himmel och hav vilket är en tanke de gärna behåller. De önskar däremot att 

det fanns en möjlighet att skapa mer värme i logotypen. Målet är att logotypen ska 

representera det företaget står för, boende, service och trivsel. Det främsta problemet som 

Övikshem ser är dock att logotypen är väldigt otydlig. Bakgrunden ska symbolisera ett hav 

men VD;n menar att det inte är visualiserbart och att han från början trott att det var en ådrad 

träplanka. 

 

  

 

 

 

Figur 6.1 Övikshems logotyp 

 

6.1.3 Hemsida 

Enligt intervjun används hemsidan främst för att lägga ut lediga lägenheter. Övikshem vill 

även att de som använder hemsidan ska få en känsla för företaget och att deras profil ska träda 

fram. De har inte lagt ner någon tid på att utforma och använda hemsidan, men det kommer 

att bli en ändring på det till hösten. Övikshem vill få igång en dialog med hyresgästerna och 

skapa en portal där deras kunder har insyn över egna ärenden och har en större möjlighet att 

påverka sitt boende. 

6.1.4 Marknadsföring 

Enligt marknadschefen använder Övikshem främst lokalpressen vid annonsering men i vissa 

fall även pressreleaser som ett sätt att marknadsföra varumärket. Företaget har dock inte haft 

behovet av någon större marknadsföring då det inte har funnits tillfällen där de suttit med 

tomma lägenheter. De intervjuade menar att det egentligen bara är det nya bostadsområdet 

”Asien” som de annonserat om. Vilket är ett nytt koncept som vänder sig till gruppen 55+, 

och är därmed lägenheter av en högre standard. Sammanfattningsvis menar VD; n att de inte 

behöver lägga så stor energi på marknadsföring.  
 

”Öviksborna vet vart de ska vända sig när de söker bostad i Örnsköldsvik” 

Ett annat sätt att nå kunden är genom sponsring av olika slag. Övikshem har en del skyltar på 

idrottsanläggningar och förekommer i matchprogram och liknande. Det kan även finnas med i 

kultur sammanhang, men marknadschefen erkänner att marknadsföring via sponsring 

förekommer allt mindre idag än förr.   
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6.2 Kundens uppfattade image  

6.2.1 Kärnvärden  
 Vad förknippar kunderna med Övikshem?  

För att få en uppfattning om vilka 

kärnvärden kunden uppfattar om 

företaget Övikshem undrade vi vad 

respondenterna förknippar varumärket 

Övikshem med. Resultatet visar att fyra 

alternativ förekom mer frekvent än 

övriga. 30 % svarade ”trygghet”, 23 % 

valde ”god service” och 12 % svarade 

”god standard”. Under alternativet att 

inget av ovanstående passade hittar vi 11 

% av de som svarat på enkäten. Övriga 

alternativ fick mellan 2-4 % vardera.  

Hur upplever kunderna kvaliteten på personalens bemötande?  

Då det är personalen som representera 

varumärket Övikshem är personalens 

bemötande något vi därmed avser att 

undersöka. Resultatet som visas är 

övervägande positivt. Bovärdens 

bemötande fick 53 % på ”mycket bra” 

och ytterligare 32 % på ”ganska bra”. 

Personalens på kontorets bemötande 

hade något sämre resultat på 39 % på 

”mycket bra” och 31 % på ”ganska bra”. 

Det ska dock nämnas att hela 22 % 

svarat ” ingen åsikt” då det gäller kontorspersonalens bemötande.  

 

Tycker kunderna att personal från Övikshem ser vårdad ut?  

Företagets uppfattade image kommer 

även att påverkas av personalens klädsel 

och utseende. I diagrammet som visar på 

respondentens åsikter kring detta ser vi 

ett mycket positivt resultat. Bovärden får 

dock något bättre resultat men 

uppmärksamma att de tillfrågade 

svarade” ingen åsikt” i 40 % av fallen, 

på frågan om personalen på kontoret. 

 

 
 

 

Hur upplever Du servicen kring ditt boende? personalen ser vårdad ut
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6.2.2 Logotyp 

Vad tycker kunderna om Övikshems logotyp?  

Logotypen är en grafisk symbol som ska 

spegla företagets identitet. Av den 

anledningen undrade vi hur kunden 

uppfattat denna. Resultatet visar att hela 

23 % av respondenterna inte vet hur 

Övikshems logotyp ser ut. Samtidigt 

tycker 23 % att den är tydlig, 18 % anser 

att den representerar företaget och 15 % 

anser att den är tråkig. Övriga alternativ 

erhåller runt 2-4 % vardera.  

 

6.2.3 Hemsida 

Vad anser kunderna om Övikshems hemsida?  

Även hemsidan är en möjlighet för 

företaget att förmedla sin identitet. 

Resultatet visar att en stor del, 34 %, av 

de tillfrågade tycker att hemsidan är 

ganska bra. Endast 7 % tycker att den är 

mycket bra och ett fåtal, 2 %, tycket att 

den är mycket dålig. Dock är det hela 46 

% som inte har besökt hemsidan. 

 

 

6.2.4 Marknadsföring 

Når Övikshems marknadsföring kunderna?  

För att nå ut till sina kunder är en basal del 

marknadsföring. Av den anledningen bad vi 

respondenten svara på inom vilka medier de 

sett varumärket Övikshem. Respondenten hade 

möjlighet att välja fler än ett alternativ och det 

sammanlagda resultatet synliggörs i tabellen till 

höger. Resultatet visar att det övervägande är 

inom tidningsmedier som kunden uppfattat att 

Övikshem annonserar.   

 

Sponsringssammanhang 

Ytterligare ett sätt att synliggöra varumärket för sina respondenter är genom sponsring. 

Resultaten visar att 68 % av respondenterna inte uppfattat Övikshem i något 

sponsringssammanhang medan 28 % svarade att de hade sett logotypen i ett sådant 

sammanhang.   

Media Antal  
Tv  50 st 
Tidning 170 st 
Radio 19 st 
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6.3 Analys 

För att skapa en stark identitet som uppfattas av kunden måste Övikshem se till att skapa en 

konsekvent bild av sig själva där företagets kärnvärden utgör grunden för den bild som ska 

projiceras på kunden.
187

 Utifrån vår empiri går det tydligt att utläsa att Övikshem inte lagt ner 

någon större energi i att utforma sina egna kärnvärden. Företagets kärnvärden borde utgöras 

av ett antal ord eller begrepp som är kända för alla inom företaget. Efter en viss tids 

diskussion kommer Övikshem dock fram till att deras ledord är boende, service, trivsel, 

trygghet. Att införa ett klart och tydligt kärnvärde som alla anställda känner till skapar en 

enlighet i företaget vilket kommer att påverka kunden på ett positivt sätt. Detta då varje möte 

med företaget kommer att ge en entydig bild som gör att kunden erhåller en klar uppfattning 

av företagets image vilket i sin tur har en positiv påverkan på företagets varumärkeskapital.
188

 

Då Övikshems inte har några tydliga kärnvärden att arbeta efter kommer detta således inte 

vara möjligt i deras fall. 

Problematiken med att de anställda hos Övikshem inte har några klara kärnvärden att arbeta 

efter skapar en splittrad bild av hur kunden uppfattar företaget. Detta då det är troligt att alla 

individer med återkoppling till Övikshem som hyresgästen möter levererar olika bilder av 

företaget. Utifrån vår studie kan vi anta att det till största del är bovärden som hyresgästen är i 

kontakt med då ett flertal av respondenterna inte har någon åsikt angående personalen på 

kontoret. För Övikshem är det viktigt att veta vilka personer som kunden förknippar med 

Övikshem, detta då alla dessa personer kommer att ge ett bidrag till hur hyresgästen i 

slutänden uppfattar företagets image. Både hur personen bemöter kunden samt hur denne 

pressenterar sig visuellt kommer att ha en påverkande effekt.
189

 Hyresgästens uppfattning om 

både hyresvärden och personalen på kontorets bemötande är idag väldigt bra trots att detta är 

en punkt som Övikshem själva anser att de inte jobbat med. Ett uttalande som tillviss del talar 

emot teorins krav på att företaget måste ha klara uttalade kärnvärden för att lyckas skapa en 

enhetlig bild som ska påverka hyresgästen positivt.
190

 Utifrån ovanstående finns det anledning 

att tro att Övikshems icke uttalade slagord boende, service, trivsel och trygghet är de som 

genomsyrar företaget och därmed bildar de kärnvärden som de anställda arbetar efter. Ett 

annat möjligt alternativ till varför det är dessa ord som Övikshems kunder förknippar med 

företaget beror av alternativens beskaffenhet. Då en kund tänker på en hyresvärd i allmänhet 

är det troligtvis inte orden respekt eller kompetens som kommer att vara de första som 

kommer upp. Mer troligt är det att ord som trygghet, god service och god standard är de som 

generellt blir förknippade med hyresvärdar och tjänsteföretag i största allmänhet. Ur den 

synpunkten kan det således vara strategiskt av Övikshem att finna iallafall ett unikt kärnvärde 

som tillåter dem att skapa en identitet som differentierar sig från andra hyresvärdar. Genom 

att skapa en större medvetenhet kring företagets kärnvärden hos personalen har Övikshem 

stora möjligheter att stärka företagets identitet. Detta med anledning av att alla i personalen 

skulle få en känsla av enighet då alla strävar efter samma värden och mot ett gemensamt mål. 

Genom att öka enligheten och tydligheten har företaget förutsättningarna för att skapa en stark 

bild vilken i slutänden kommer att påverka kunden och därmed öka varumärkeskapitalet för 

företaget.
191
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Även det visuella har en stor inverkan på den image kunden uppfattar av företaget vilket leder 

oss in på personalens utseende, det vill säga hur denne klär sig och behandlar sin personliga 

hygien. Anledningen bakom detta är att alla som representerar företaget kommer ha en 

inverkan på den bild kunden skapar om företaget.
192

 Övikshem arbetar idag inte aktivt med att 

påverka kundens uppfattade image av företaget genom exempelvis de kläder som företagets 

anställda bär. Resultatet visar återigen på att kunden i de flesta fall inte haft någon kontakt 

med personalen på kontoret då svarsalternativet ”ingen åsikt” erhöll en hög svarsfrekvens. 

Dock uppfattas bovärdens utseende som väldigt bra av hyresgästerna vilket bidrar positivt till 

deras uppfattade image av Övikshem. För att stärka identiteten ytterligare kan ett av 

alternativen dock vara att låta all personal exempelvis bära Övikshems logotyp, något som 

enkelt kan bidra till den image hyresgästen uppfattar. En av anledningarna till varför 

Övikshem inte valt att använda sig av detta tillvägagångssätt beror av företagets förhållande 

till deras egen logotyp.   

En del av företagets uppfattade image speglas i företagets logotyp. Vilket gör att det är 

betydelsefullt att logotypen representerar det företaget vill stå för. Företaget logotyp ska 

attrahera kunden och ge företaget ett försprång gentemot dess konkurrenter.
193

 Övikshems 

relation till deras egen logotyp idag är att den är tråkig, kall och otydlig vilket troligtvis är en 

av anledningarna till varför den inte exponeras i särskilt många sammanhang. Detta skulle 

kunna förklara varför hela 24% av respondenterna inte vet hur Övikshems logotyp ser ut. 

Dock låter det relativt otroligt att det är en så hög andel som inte vet hur Övikshems logotyp 

ser ut, speciellt då den fanns fullt synlig på följebrevet till enkäten respondenten svarat på. 

Anledning till detta höga resultat kan dock bero av att en stor del av respondenterna 

representeras av åldersgruppen 61+ och därmed kanske inte känner sig bekant med det 

engelska uttrycket logotyp. Ytterligare ett alternativ kan vara att kunden inte uppfattar vad 

som är Övikshems logotyp då denna till största del utgörs av företaget namn, Övikshem. Att 

namnet är prioriterat i logotypen är troligtvis anledningen bakom varför en stor del av 

respondenterna uppfattar Övikshems logotyp som tydlig. Utnyttjandet av namnet i logotypen 

är således ett strategiskt val för Övikshem då kunden med andra ord direkt kan knyta an denna 

till företaget vilket således bidrar till företagets image. Anledningen bakom logotypens 

utseende kan härledas från att Övikshem inte har några klara kärnvärden. Logotypen och 

företagets kärnvärden ska sträva åt samma håll för att skapa en stark identitet men utan 

kärnvärden finns det inget att basera logotypens utformning ifrån
194

. Ett problem som kan 

vara den bidragande orsaken till varför Övikshems logotyp skapats utan klara riktmärken eller 

inbördes betydelse. 

Ytterligare ett visuellt verktyg som Övikshem använder sig utav är företagets hemsida. 

Resultatet från Övikshems hyresgäster visar dock återigen på att majoriteten inte använder sig 

av företagets internettjänster. Anledningen bakom detta är den samma som vi visade på när vi 

tittade på företagets mailtjänst under den upplevda servicekvaliteten, det vill säga 

respondenternas ålder. Med stöd från våra korrelationstester kan vi med stor säkerhet uttala 

oss om att ålder är en avgörande faktor för om respondenten väljer att använda sig av 

företagets internettjänster eller inte.  Detta är information som Övikshem bör ha i åtanke då de 

har planer för att utveckla företagets hemsida och använda denna som informationsportal. Då 

företagets största grupp av hyresgäster även är den grupp som visat minst intresse för 

företagets internettjänster kan detta betyda att Övikshem inte tillfredställer så många kunder 

som de önskar med denna nyutvecklade tjänst.  
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Av de respondenter som har besökt hemsidan har den dock fått ett relativt bra resultat vilket 

visar på att funktionen med denna fungerar då kunden kan finna det denne eftersöker. 

Övikshem förmedlar dock idag ingen medveten profil, något de avser att ändra på framöver. 

En förändring skulle innebära en ny möjlighet för Övikshem att stärka sin identitet förutsatt 

att företaget har klara kärnvärden att bygga profilen utifrån.  

Ett populärt sätt för ett företag att öka den uppfattade imagen hos kunderna är genom 

marknadsföring.
195

 Då Övikshem menar att alla i Örnsköldsvik vet vilka de är och att de 

därför endast behöver visa sig i marknadssammanhang då de gör förändringar är 

marknadsföring något som inte prioriteras. Då förändringarna oftast marknadsförs genom 

pressreleaser kan detta vara något kunderna uppmärksammat baserat på det höga resultatet 

inom denna marknadsföringskanal. Som nämnts ovan menar teorin på att marknadsföring inte 

endast bör användas i syfte att informera kunden utan också för att stärka företagets 

uppfattade image. Marknadsföring kan vara ett sätt för företaget att skapa en samhörighet 

mellan kunden och varumärket, det vill säga att skapa en identitet som även kunden kan 

relatera till och vill bli förknippad med.
196

 Sponsringssammanhang kan vara ett tillfälle för 

Övikshem att skapa en identitet som kunden kan önska att se sig själv bil förknippad med. 

Dock är detta en möjlighet som Övikshem likt övrig marknadsföring inte prioriterar vilket 

även visar sig i resultaten från enkäten då majoriteten av Övikshems kunder inte uppfattat 

dem i något sponsringssammanhang. Det står således klart att Övikshem endast förknippar 

marknadsföring med ett sätt för att skaffa nya kunder. Övikshem bör utöka 

marknadsföringens syfte och i enlighet med teorin nyttja det för att stärka sin egen identitet.  

Identitet är det företaget skapar och image är det som kunden uppfattar. Syftet med en 

företagsidentitet är att göra företaget unikt. Identiteten ska differentiera företaget från sina 

konkurrenter och spegla de värden och karaktärsdrag som de vill bli förknippade med.
 197

 

Företagets mål är således att projicera en så pass tydlig och klar identitet att alla hyresgäster 

uppfattar denna som företagets image. Av den anledningen borde företagets mål vara att 

kundens uppfattade image överensstämmer med företagets skapade identitet.
198

 Utifrån detta 

har vi gjort en sammanställning av vad som kommit fram ur analysen ovan;  

Sammanfattningsvis kan vi således se att företagets skapade identitet och kundens uppfattade 

image inte ligger allt för långt ifrån varandra. Dock kan vi inte avgöra ifall detta är något som 

beror av Övikshem eller av hur respondenten uppfattar bostadsföretag i allmänhet. Då 

Övikshem inte har några klara kärnvärden att skapa en identitet utifrån finns det ingen klar 

bild att projicera på kunden och således kan inte företaget ta åt sig äran för kundens 

uppfattade image. Övikshem borde således i första hand ta fram klara och unika kärnvärden 

som ger dem möjligheten att differentiera sig på marknaden projicera en stark och enhetlig 

bild på kunden. Genom att skapa dessa kärnvärden finns det således stora möjligheter för 

Övikshem att öka sitt egna varumärkeskapital. 
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7. VARUMÄRKESASSOCIATIONER  
Under detta kapitel kommer vi att redovisa resultaten av de frågor som har en direkt effekt på 

de tre kategorier som associationer baseras på, egenskaper, förmåner och attityder. Kapitlet 

börjar med att redovisa företagets åsikter för att sedan övergå till de resultat vi inhämtat via 

enkäten till kunden. Avslutningsvis kommer vi att väva ihop denna empiri med vår teori i ett 

analys avsnitt. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

7.1 Företaget om varumärkesassociationer   

Under intervjun uppdagas det att företaget vill framstå som ett serviceinriktat tjänsteföretag. 

VD;n beskriver att de vill leverera mer än fyra väggar och ett tak, de vill ge sina kunder ett 

bra boende och skapa ett mervärde för hyresgästen. Att kunna erbjuda en bra service är något 

som återkommer ett flertal gånger under intervjun då detta tillsammans med trivsel, trygghet 

och boende är kvaliteter som Övikshem vill att kunden ska förknippa med varumärket. VD;n 

beskriver att företaget är måna om att hyresgästen trivs med sitt boende och att de därför 

ständigt jobbar med utveckling av verksamheten för att kvalitetssäkra hyresgästens trivsel.  

 

”Så den långsiktiga visionen är ju det att vara den bästa hyresvärden i Örnsköldsvik. Våra 

hyresgäster ska trivas hos oss, de ska bo kvar och de ska känna att den hyra som de betalar 

visar att det finns valuta för pengarna” 

Att skapa associationer genom marknadsföring är inget Övikshem funderar över i dagsläget. 

De ser marknadsföringen som en kanal för att nå ut till nya kunder vilket är något de anser att 

de inte är i behov av. 
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7.2 Kundens varumärkesassociationer 

7.2.1 Egenskaper 

Vad associerar de boende med varumärket Övikshem?  

Denna fråga ställdes för att ta reda på 

vilka egenskaper som respondenten kan 

förknippa med Övikshem. Resultatet 

visar tydligt vad de tillfrågade associerar 

med Övikshem.  Trygghet, god service 

och god standard, vika erhållit 30 %, 23 

% respektive 12 % av svaren.  De övriga 

svarsalternativen har som synligt erhållit 

mellan 1-4 % förutom alternativet ”inget 

av ovanstående passar” vilket erhållit 11 

%.  

 

 

 

Tycker kunderna att hyran motsvarar standarden?  

Hälften av de som svarat på vår enkät 

anser att hyran motsvarar standarden 

ganska bra medan 20 % valt alternativet 

”ganska dåligt”. Ytterligare 12 %  tycker 

hyran är mycket dålig i förhållande till 

standarden och endast 7 % har valt 

alternativet ”mycket bra”. Resterande 8 

% är fördelade på ingen åsikt/inget svar.   

 

 

7.2.2 Förmåner 

Känner sig hyresgästen stolt att hyra av Övikshem?  

För att skapa en förståelse för om kunder 

anser att de skapar ett personligt värde i 

att vara hyresgäst hos Övikshem valde vi 

att ställa denna fråga.  Resultatet visar på 

att drygt 40 % instämmer i stort sett, 15 

% instämmer helt och fullt samt. På 

alternativet ”instämmer i stort sett inte” 

hittar vi 16 % av respondenterna och 5 

% återfinns under ”instämmer inte alls”. 

Avslutningsvis var det 16 % som inte 

hade någon åsikt i denna fråga och 4 % 

som inte lämnade något svar.  
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7.2.3 Attityder  

Hur upplever hyresgästerna den totala upplevda kvaliteten?  

Kategorin attityder studeras utifrån 

kundens helhetsbedömning av hur de 

upplever ett varumärke. Detta 

resulterade i dessa två frågor kring den 

totala upplevda kvaliteten respektive den 

totala upplevda standarden. Resultaten 

för hur respondenter upplever den totala 

kvaliteten hos Övikshem resulterade i att 

56 % av de som svarat på enkäten anser 

att den totala upplevda kvaliteten är 

”ganska bra” och ytterligare 23 % 

upplever den totala kvaliteten som 

”mycket bra”. Sammanlagt är det 13 % 

procent som uppfattar den totala kvaliteten som ”ganska” eller till och med ”mycket dålig”.  

 

 

 

Hur upplever hyresgästerna den totala standarden?  

Helhetsbedömningens andra fråga, hur 

kunden upplever den totala standarden 

hos Övikshem gav ett resultat som visar 

att hela 63 % anser att den totala 

upplevda standarden är ”ganska bra” och 

ytterligare 15 % anser att standarden är 

”mycket bra”. Sammanlagt är det 16 % 

som uppfattar den totala upplevda 

standarden som ”ganska” eller ”mycket 

dålig”. Sammantaget kan vi även se att 

resultatet för hur kunden upplever den 

totala kvaliteten och den totala 

standarden hos företaget har gett har ett 

väldigt liknande resultat.    

 

 

7.3 Analys 

Övikshem vill framstå som ett serviceinriktat tjänsteföretag där egenskaper som boende, 

service, trivsel, trygghet och valuta för pengarna ligger i fokus. Aaker menar att de 

egenskaper som kunden kan associera till ett varumärke har stor betydelse för 

varumärkeskapitalet då det är kundens associationer som kommer vara avgörande vid valet av 

leverantör. Associationerna för ett varumärke bygger på att kunden knyter an vissa 

egenskaper till varumärket som speglar dess karaktärsdrag.  De egenskaper som kunden sedan 

kan associera med tjänsten hjälper kunden att sortera ut den typen av tjänst denne söker.
199

 I 

Övikshems fall finns det anledning att tro att varumärkesassociationer är en faktor som 

kommer att påverka kunden i stor grad då denne ska välja hyresvärd. Detta med anledning av 
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att i och med valet av hyresvärd gör kunden ett aktivt val för vem som ska stå som ägare av 

deras hem. En plats där de flesta av oss vill förknippa med trygghet och stabilitet. Kunden 

kommer således välja en hyresvärd de kan associera med egenskaper som de kan koppla till 

ett för dem bra boende. Utifrån våra respondenters svar kan vi utläsa att de kvalitéer som 

kunden förknippar med Övikshem är trygghet, god service och god standard vilket kan sägas 

överensstämma med de värden Övikshem vill leverera. Något vi även vill uppmärksamma 

läsaren på är att alternativet; ”inget alternativ passar”, utgörs av elva procent av 

respondenterna. Anledningen bakom detta kan till viss del ligga i att de alternativ som funnits 

att välja ibland representerar alla en positiv egenskap. Då kunden inte har några positiva 

associationer till Övikshem är således detta alternativ det enda möjliga alternativet. För dessa 

kunder har Övikshem med andra ord misslyckats med att skapa en känsla av service, trivsel 

eller trygghet något som möjligen kan bero av avsaknaden av klara kärnvärden, något vi även 

belyste tidigare i kapitel 6, identitet och image. Klara kärnvärden skulle påverka de 

associationer kunden har för Övikshem i och med att en stark identitet även skulle spegla av 

sig i de associationer kunden skapar om varumärket. Keller menar att om företaget skulle 

kunna leverera ett budskap som är meningsfullt och väcker känslor hos kunden skulle dessa 

associationer både växa sig starkare och beständigare i kundens minne
200

. Ett budskap som 

givetvis måste grunda sig på företagets kärnvärden för att uppfattas som trovärdigt av kunden.  

En annan möjlighet till varför kunden associerar Övikshem med trygghet, god service och god 

standard kan bero av att de förväxlat sina associationer till Övikshem med associationer för 

andra varumärken inom samma produktkategori. En möjlighet som Keller beskriver som inte 

allt för ovanlig då varumärket inte betraktas som starkt nog eller kan uppfattas som unikt av 

kunden
201

.  

Att associationer för ett varumärke kommer att påverka kunden vid inköpstillfället står relativt 

klart. Starka positiva associationer kan till och med komma att eliminera andra avgörande 

faktorer så som pris. Melin menar om en kund kan associera vissa specifika egenskaper till ett 

varumärke kommer detta prioriteras över andra egenskaper, så som priset.
202

 Priset i sig är 

dock även det en faktor som skapar associationer hos kunden för varumärket
203

. Övikshem är 

relativt medvetna om detta och strävar därför efter att hålla en hyra som speglar standarden på 

boendet. Resultatet från våra respondenter visar dock att sammanlagt 31 procent inte 

instämmer till att företaget lyckats med detta. Detta är dock ett resultat som Övikshem har 

möjlighet till att förbättra. Melin menar att det finns möjligheter för ett företag att styra 

kundens förväntningar genom marknadsföring. Han menar att med rätt 

marknadsföringskanaler och rätt budskap finns det en möjlighet för företaget att styra kundens 

associationer dit de önskar.
204

 Då Övikshem endast ser marknadsföring som ett syfte att nå ut 

till fler kunder är detta en kanal de inte använder i detta sammanhang. Genom att nyttja 

marknadsföring skulle Övikshem således kunna skapa en förståelse för vilken standard 

kunden kan förväntar något som skulle kunna resultera i att färre respondenter ansåg hyran 

som orättvis. Det vill säga om kund redan är medveten om vad denne kommer att få för den 

angivna hyran minskar risken för missnöje. 

Den uppmärksamme läsaren har nu observerat att det är en större andel respondenter som 

tycker att hyran inte representerar standarden hos Övikshem än det sammanlagda antal 

personer som inte kunde associera Övikshem till något positivt. Detta måste således betyda att 
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det finns kunder som är missnöjda med sin hyra men ändå har goda associationer gentemot 

Övikshem som varumärke. Ett resultat som utifrån Melins resonemang indikerar på att det 

finns så pass starka associationer till positiva egenskaper att priset inte är den avgörande 

faktorn
205

. Detta är ett positivt mått för Övikshem då det till viss del bevisar att det finns goda 

associationer mot företaget då hyresgäster bor kvar hos företaget även fast de inte anser att 

hyran representerar deras boendestandard. I och med frågans utformning finns det dock en 

möjlighet att de som svarat ”att de inte anser att hyran motsvarar standarden på sitt boende” 

har valt detta alternativ med åsikten att hyran skulle vara för låg jämfört med den standard 

kunden erhållit. Vi finner dock detta alternativ högst otroligt.          

För att ett företag ska kunna öka chansen att kunden bildar och lagrar associationer som kan 

vara gynnsamma för varumärket bör de erbjuda en tjänst som kan anses viktig eller bidrar 

med förmåner till kunden.
206

 Då nästintill alla människor anser att boende är en viktig fråga 

kan vi konstatera att Övikshem besitter en stor fördel. Baserat på teorin bör därmed alla som 

bor i Örnsköldsvik automatiskt bilda och lagra associationer kring varumärket Övikshem.  

Associationer som kommer att vara nödvändiga om kunden skulle behöva byta boende. 

Genom att skapa förmåner i form av sociala fördelar, kan företaget skapa associationer som 

kan få kunden att må bra och känna sig stolt att nyttja företagets tjänster. I Övikshems fall 

instämmer över hälften av hyresgästerna ”helt och fullt” eller ”i stort sett” till att de känner sig 

stolta över att vara kunder hos Övikshem. Ett resultat som inte kan tolkas annat än positivt ur 

företagets synpunkt.  

De attityder som kunden skapat gentemot företaget grundar sig till stor del i den upplevda 

servicekvaliteten
207

. Detta diskuterades tidigare under kapitel 5, upplevd servicekvalitet. 

Denna kategori visar specifikt på att kundens associationer för ett varumärke grundar sig i den 

helhetsbedömning kunden kan göra för den upplevda kvaliteten samt standarden av 

varumärket
208

. Då Övikshem visar relativt positiva åsikter för både den totala upplevda 

standarden samt den totala upplevda kvaliteten kan vi med relativt stor säkerhet säga att dessa 

associerar Övikshem med goda kvalitéer.  

Vår slutsats utifrån ovanstående är att kunderna generellt har relativt positiva associationer 

gentemot Övikshem. Det enda som kan indikera på annat är att det finns en andel kunder som 

inte anser att hyran motsvarar den upplevda standarden. Dock kan detta bero på att 

förväntningarna inte överensstämt med lägenheten vilket påverkar deras associationer 

gentemot företaget negativt. Genom att skapa ett starkt och unikt varumärke skulle Övikshem 

även öka möjligheterna för att skapa korrekta och bestående associationer hos kunden. Då 

associationerna är de som påverkar kunden vid köpetillfället skulle starka associationer 

innebära en direkt positiv effekt på Övikshems varumärkeskapital.   
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8. Varumärkeslojalitet 
Kapitlet kommer att inledas med en snabb repetition av den modell vi avser att använda för 

att studera varumärkeslojaliteten. Därefter kommer företaget syn på lojalitet att pressenteras 

vilket följs av kundens varumärkeslojalitet och känsla av nöjdhet. Kapitlet kommer att 

avslutas med en analys utifrån den empiri vi redogjort för samt teorin kring attributet. 

 

 
 

 
 

 

 

8.1 Lojalitetsmodellen 

För att närmare kunna visa på och redogöra för 

kundernas varumärkeslojalitet har vi använt oss 

av lojalitetsmodellen. Denna fyrfältsmatris visar 

på förhållandet mellan lojala och nöjda kunder. 

Ett förhållande vi avser att diskutera utifrån fallet 

Övikshem. 

 

8.2 Företaget om lojalitet  

Övikshem anser att lojala kunder är av stor betydelse då varje omflyttning kostar mellan 10-

15 tusen kronor. En vision som VD;n uttrycker är att när en kund flyttar från Övikshem ska 

denne ha något gott att säga om företaget, de ska bära med sig ”good word of mouth”. Enligt 

VD;n  är detta något som skapas genom hur kunden blivit bemött och vilken service han/hon 

har fått. Han menar vidare att det därför är viktigt att hålla vad de lovar för att de annars kan 

bli bakslag där kundernas lojalitet går förlorad. Trots att Övikshem eftersöker lojala kunder 

har det inget lojalitets program de följer idag. 

”Vi har ju alternativ för de flesta boendekarriärer men vi har ingen strategi för att behålla 

kunden genom olika stadier i livet. ” 
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Övikshems utbud består endast av lägenheter vilket innebär att de som söker någon annan 

form av boende får vända sig någon annanstans. Övikshem har dock försökt utöka sitt utbud  i 

och med att de startade upp projekt ”Asien”, det lite lyxigare alternativet där företaget har för 

syfte att locka tillbaka gruppen 55+ från livet i villa.  

8.3 Hyresgästens lojalitet och nöjdhet 

8.3.1 Lojalitet 

Hur länge har kunderna bott hos Övikshem? 

Resultatet på denna fråga visade att 

nästan hälften av de som svarat har bott 

10 år eller längre hos Övikshem. 13 % 

uppger att det varit hyresgäster hos 

Övikshem i sammanlagt 7-10år, och 

ungefär lika många har bott 4-6år. 

Ungefär en femtedel av enkätdeltagarna 

har bott kvar hos Övikshem i 1-3 år och 

4-6% har bott 7-12 månader respektive 

0-6 månader.  

 

 

 

Hade hyresgästerna valt en annan hyresvärd om ett liknande alternativ fanns?  

Vi kan se på resultatet att nästan hälften 

av respondenterna inte kan ta ställning 

till denna fråga utan ha svarat ”vet ej”. 

Sammanlagt har 38 % svarat ”ja, 

troligtvis” eller ”ja, absolut” och på 

nedre delen av skalan finns 16 % som 

svarat ”nej, troligtvis” eller ”nej absolut 

inte”.  

 

 

 

 

 

 

Kan hyresgästerna tänka sig att har Övikshem som hyresvärd genom hela livet?  

För att studera lojaliteten kom vi även att 

fråga om respondenten i dagsläget skulle 

kunna tänka sig att ha Övikshem som 

hyresvärd genom hela livet.  Resultatet 

blev övervägande positivt, 54 % svarade 

”ja, troligtvis” eller ”ja, absolut”. Endast 

20 % uppgav att de troligtvis eller 

absolut inte kan tänka sig Övikshems 

som hyresvärd genom hela livet. De 

kvarvarande 25 % valde ”vet ej”.  
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8.3.2 Nöjdhet 

Rekommenderar hyresgästerna Övikshem till andra i sin omgivning?  

Då vi frågade om kunden kunde tänka 

sig att rekommendera Övikshem till sin 

omgivning blev resultatet mycket 

positivt, 46 % svarade ”Ja, troligtvis” 

och 27 % på ”Ja, absolut”. Sammanlagt 

73 % har en positiv inställning till att 

rekommendera varumärket.  På de två 

lägsta nivåerna på skalan hittar vi endast 

sammanlagt 11 % (3 % på ”nej, absolut 

inte” och 8 % ”nej, troligtvis inte”) som 

inte kan rekommendera Övikshem tills 

sin omgivning. Kvar på alternativet ”vet 

ej” finns 15 % av dem som deltagit i 

enkätundersökningen.  

 

 

Känner sig hyresgästerna sig nöjda med sitt boende? 

Resultatet visar att mer än hälften 

instämmer i stort sett med påståendet 

”jag känner mig nöjd med mitt boende”. 

Ytterligare 30 % instämmer helt och fullt 

vilket ger 83 % som sammanlagt 

instämmer att de känner sig nöjda med 

sitt boende. Endast 11 % totalt kan inte 

kan instämma till att de känner sig nöjda 

med sitt boende. Ytterligare 6 % har 

inget åsikt eller inte svarat på frågan.  

 

 

 

 

Hur upplever hyresgästerna den totala upplevda servicekvaliteten?  

56 % av de som svarat på enkäten anser 

att det totala upplevda service kvaliteten 

är ”ganska bra” och ytterligare 23% 

upplever den totala kvaliteten som 

”mycket bra”. Sammanlagt är det 12 % 

procent som uppfattar den totala 

kvaliteten som ”ganska” eller till och 

med ”mycket dålig”.  
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Hur upplever hyresgästerna den totala standarden?  

Resultatet visar att hela 63 % anser att 

den totala upplevda standarden är 

”ganska bra” och ytterligare 15 % anser 

att standarden är ”mycket bra”. 

Sammanlagt är det 16 % som uppfattar 

den totala upplevda standarden som 

”ganska” eller ”mycket dålig”.  

 

 

 

 

 

8.4 Analys  

Den allmänt accepterade definitionen av en lojal kund är en kund som utav fri vilja håller sig 

till ett och samma beteende under en längre tid. Det vill säga en kund kommer att köpa 

samma tjänst från samma företag varje gång individen är i behov av en tjänst inom den 

tillhörande kategorin.
209

 De kunder som har bott inom Övikshem i sju år eller mer kommer i 

denna studie klassas som lojala kunder då resterande respondenter varken kan klassas som 

lojala eller icke lojala, då det ännu inte är känt hur länge kunden stannar hos Övikshem. 

Resultatet visar att nästintill hälften av Övikshems kunder således kan betraktas som lojala. 

Detta är ett antagande som stärks utav de följande två frågorna, om kunden fortfarande skulle  

valt Övikshem som hyresvärd om liknande alternativ fanns samt om kunden skulle kunna 

tänka sig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet. Där båda visar på ett resultat då 

respondenterna ställt sig mer positiva än negativa till Övikshem. De höga resultaten inom 

svarsalternativet ”vet ej” är dock något som bör diskuteras. En av orsakerna som vi kan utröna 

baseras på att Övikshem idag är den största hyresvärden på marknaden i Örnsköldsvik vilket 

leder till att kunden möjligen inte känner till några liknande alternativ. Den andra orsaken 

baseras på att begreppet ”resten av livet” kan uppfattas olika beroende på vilket stadium i livet 

respondenten befinner sig. Desto yngre en person är desto svårare kan det vara att föreställa 

sig hur resterande delen av livet kommer att se ut varvid det kan kännas svårt att besvara 

frågan. Utifrån de korrelationstest som gjorts kan vi fastställa att den åldersgrupp som visar 

störst positiv inställning till att bo hos Övikshems resten av livet består av åldersgruppen 61+ 

och pensionärer
210

. Den äldre åldersgruppen uppfattar troligtvis sitt boende som mer 

permanent och även om det skulle finnas ett bättre alternativ tillgängligt skulle dessa personer 

kanske anse att det skulle vara för mycket jobb med att flytta. En kund som stannar hos 

företaget på grund av att de känner sig begränsade eller låsta är en lojal kund Dick och Basu 

benämner som ”gisslan”. De är lojala även fast de inte är nöjda på grund av de hinder som står 

i vägen.
211

  

 

Ovan beskrivs således två typer av lojala kunder som är trogna konsumenter hos Övikshem, 

de ”direkt lojala” samt ”gisslan”. Enligt Aaker är de endast dessa två typer av kunder, det vill 

säga de som köper tjänsten upprepade gånger, som bidrar till företagets varumärkeskapital
212

. 

Övikshem ser ut att hålla med Aaker i detta resonemang då deras önskan är att ha lojala 
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kunder av den anledningen att omflyttningar kostar pengar vilket är en kostnad företaget 

gärna avstår. Dock kan detta påstående tyckas en aning motsägelsefullt då företaget valt att 

inte aktivt arbeta med att försöka behålla en kund genom hela livet. En förutsättning för att 

behålla en kund över en längre tid och därmed undvika de omkostnader som varje omflyttning 

innebär är att Övikshem måste kunna anpassa sig efter de stadier i livet som kunden befinner 

sig i. Ett alternativ för Övikshem skulle vara att ta lärdom av bilföretaget Honda. Det vill säga 

att införa en marknadsstrategi som beror av kundens livscykel där företaget kan utforma 

personliga erbjudanden baserat på var i livet som kunden befinner sig
213

. Detta är en strategi 

som inte nödvändigtvis minskar omflyttningen men den skapar dock förutsättningar för 

minskade omkostnader då omflyttningar kan genomföras mer strategiskt. Övikshem har dock 

visat prov på att de startat en liknande tankebana i och med uppstartandet av projekt ”Asien” 

där företaget riktat in sig på en äldre åldersgrupp med avsikten att locka dem från livet i villa 

tillbaka till Övikshem.  

 

Utifrån Söderlunds, Dick och Basus vidgade teorier inom området är kopplingen att en lojal 

kund alltid ska vara en lönsam kund en lite väl förenklad version. Exempelvis är gruppen 

”gisslan” som vi beskrev tidigare ett exempel på en lojal kund som troligtvis inte kommer att 

bidra till företagets varumärkeskapital. Detta då en missnöjd kund som sitter fast i ett företag 

inte kommer att sprida goda rykten om detta utan snarare den direkta motsatsen vilket 

kommer att skada varumärkeskapitalet i större utsträckning än det stärks.  Detta resonemang 

leder oss vidare till att inte bara undersöka om kunden är lojal utan att denne även är nöjd med 

tjänsten. 

 

Utifrån vår studie kan vi med relativt stor säkerhet säga att majoriteten av de kunder som bor 

hos Övikshem även är nöjda med sitt boende. Detta då sammanlagt 83 procent instämmer ”i 

stort” sett eller ”helt och fullt” till detta påstående. Resultatet styrks även av att den totala 

upplevda servicekvaliteten och den totala upplevda standarden visar på relativt liknande 

resultat. Bara det faktum att kunden är nöjd leder till vinster och besparingar för Övikshem 

som går långt utöver de önskade besparingarna av omflyttningskostnader. Enligt Dick och 

Basu bidrar en nöjd kund till bland annat gratis marknadsföring då kunden genom ”word of 

mouth” sprider gott rykte och rekommenderar tjänsten till sin omgivning. Därmed ligger 

värdet av den nöjda kunden inte direkt i anslutning till att denne själv konsumerar tjänsten 

utan till hur denne påverkar sin omgivning.
214

 En av anledningarna till varför kunden kan 

finna sig nöjd med att ha Övikshem som hyresvärd är då företaget uppmärksammat 

möjligheten till ”word of mouth”. Övikshem vill att alla som flyttar från Övikshem ska kunna 

säga något gott om företaget. Något de själva anser påverkas av det bemötande och den 

service som kunden tidigare fått. Personalens bemötande på Övikshem är något kunden 

uppfattat som relativt bra, vilket vi tidigare diskuterat under företagets skapade identitet i 

kapitel 6, identitet och image. Det goda resultatet för hur kunden uppfattar personalens 

bemötande kan således ha påverkat antalet nöjda kunder.   

 

Vi kan utifrån ovanstående resonemang fastställa att Övikshem gynnas av nöjda kunder 

oavsett om de är lojala eller ej. Dock är den mest ultimata kunden för ett företag den direkt 

lojala kunden, det vill säga den kund som är både nöjd med tjänsten och är en lojal 

konsument
215

.  Då vi baserat på våra studier kan säga att Övikshem besitter ett stort antal 

lojala och nöjda kunder kommer den största konsumentgruppen att befinna sig i den ”direkt 

lojala” kundkategorin. Detta kan ses som ett mycket gott betyg då det inte krävs lika mycket 
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resurser att behålla en befintlig kund än att förvärva en ny
216

. Denna teori kan dock te sig lite 

annorlunda i fastighetsbranschen då det inte bara gäller att hålla en konstant god standard utan 

där företaget också måste ta hänsyn till kundens skiftande behov. De flesta går igenom flera 

stadier i livet, många börjar med att leva ensam och billigt för att sedan skaffa sambo och barn 

vilket kommer att påverka vilka krav denne ställer på sin bostad. För att behålla en kund som 

fastighetsbolag är det således av stor betydelse att inte endast bibehålla en god kvalitet utan att 

även anpassa sig efter kundens olika behov.  

 

Vår slutsats utifrån de resultat vi erhållit samt resultatet från vår lojalitetsmodell är således att 

majoriteten av Övikshems kunder befinner sig i det ”direkt lojala” fältet vilket vi har 

konstaterat är till en stor fördel för Övikshem. Då resultatet för nöjda respektive lojala kunder 

visat sig vara näst intill enhetligt har vi av den anledningen valt att ta vår studie ett steg längre 

för att undersöka om det finns ett positivt förhållande mellan Övikshems nöjda kunder och 

lojala kunder. Utifrån våra utförda Chi-två test där vi har undersökt beroendet mellan de olika 

variablerna kan vi således påstå att det finns ett beroende mellan dessa två grupper
217

. 

Övikshem bör således koncentrera sig på att skapa nöjda kunder, detta då det har visat sig att 

de kunder som är nöjda med företaget även blivit lojala kunder. Ett förhållande som visar på 

en stor möjlighet för Övikshem att öka sitt varumärkeskapital.  
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9. VARUMÄRKESFÖRTROENDE 
Varumärkesförtroende är det sista attributet i vår modell för vad som påverkar 

varumärkeskapitalet. Kapitlet kommer att inleda med att redogöra för vad Övikshem har för 

åsikter kring varumärkesförtroende, därefter kommer vi att gå vidare med att titta på kundens 

förtroende för varumärket Övikshem, vilket sammanställs under de två underrubrikerna 

trovärdighet och avsikt. Kapitlet kommer därefter att avslutas med en analys. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

9.1 Företaget om varumärkesförtroende 

De två intervjupersonerna från Övikshem är eniga när de ombes att förklara vad 

varumärkesförtroende betyder för dem. Övikshems definition av varumärkesförtroende är att 

företaget kan anses vara pålitliga och hålla vad de lovar. Övikshem kan dock inte uttala sig 

om de har kundernas fulla förtroende idag.  

”Att skapa ett förtroende måste vi jobba med hela tiden! Vi kan aldrig säga; nu har vi 

kundernas fulla förtroende, nu kan vi sluta jobba med det!” 

Under de senaste åren har Övikshem arbetat aktivt med att förbättra kundens förtroende 

genom att införa tidsgränser för när kundens anmälda problem och klagomål ska vara lösta. 

Olika typer av jobb ska vara åtgärdat inom en viss tid och på så sätt ska kunden kunna veta 

vad de har att förvänta sig. Övikshem planerar även att införa en kvalitetsuppföljning på detta 

för att kunna utvärdera och förbättra sitt eget varumärkesförtroende. Övikshem berättar även 

att de arbetar med något de benämner som ”rättvisa hyror”, det vill säga ett system där 

hyrorna ska baseras på den standard den individuella kunden har i sin bostad. Övikshem 

menar att kunden ska känna att denne får vad den betalar för.   

Kompensation är något som kan vara önskvärt från kundens sida om de upplevt ett problem 

med sitt boende som företaget inte kunnat avhjälpa i den mån eller inom den tid de borde. 

Övikshem erkänner dock att det idag inte finns något sådant system som skulle kompensera 

kunden med exempelvis en lägre hyra. Om kunden har råkat ut för något större problem kan 
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det hända att ärendet går till hyresgästföreningen och att hyresgästen i slutänden får en gratis 

månadshyra, men detta är enligt VD; n ytterst ovanligt.   

9.2 Hyresgästens varumärkesförtroende  

Har hyresgästen förtroende för Övikshem?   

För att mäta kundens förtroende gentemot 

varumärket Övikshem fick respondenterna 

ta ställning till påståendet ” jag har stort 

förtroende för Övikshem” och resultatet var 

övervägande positivt. Nästan 60 % 

instämmer i stort sett med påståendet, 

ytterligare 20 % instämmer helt och fullt. På 

alternativet ”instämmer i stort sett inte” 

finns 8 % av de som svarat på enkäten och 5 

% instämmer inte alls med påståendet. 9 % 

har svarat ingen åsikt eller inte lämnat något 

svar.  

 

9.2.1 Trovärdighet 

Uppfyller Övikshem hyresgästens förväntningar? 

Trovärdigheten för varumärket är 

övervägande positiv då hälften av 

enkätdeltagarna instämmer i stort sett med 

påstående ”Övikshem uppfyller alla mina 

förväntningar”. 10 % uppger att de 

instämmer helt och fullt och 19 % 

instämmer i stort sett inte. Minsta gruppen 

på 5 % menar att de inte instämmer alls med 

påståendet. Det är 12 % som inte svarat alls 

eller inte haft någon åsikt.   

 

 

 

Upplever hyresgästen att hyran motsvarar standarden?  

Denna fråga ställdes för att få en ytterligare 

förståelse för vad respondenterna ansåg om 

trovärdigheten hos Övikshem. Resultatet 

visar att majoriteten av respondenterna 

tycker att hyran motsvarar standarden 

ganska bra. En stor grupp på 20 % befinner 

sig dock under alternativet ”ganska dåligt”, 

12 % valde alternativet ”mycket dåligt” och 

slutligen tycker 7 % att hyran är mycket bra. 

Övriga 8 % har ingen åsikt eller har inte 

svarat på frågan.  

 

Jag har stort förtroende för Övikshem 

8%

58%

20%

9%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Instämmer inte

alls

Instämmer i

stor sett inte

Instämmer i

stort sett

Instämmer helt

och fullt

Ingen

åsikt/inget svar

Övikshem uppfyller mina förväntningar

19%

51%

10% 12%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Instämmer inte

alls

Instämmer i

stort sett inte

Instämmer i

stort sett

Instämmer helt

och fullt

Ingen

åsikt/inget svar

Motsvarar hyran standarden?

8%7%

12%

20%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mycket dåligt ganska dåligt ganska bra mycket bra ingen åsikt/inget

svar



VARUMÄRKESFÖRTROENDE 
 

80 

 

Jag litar på att Övikshem löser mina problem
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9.2.2 Avsikt  

Litar hyresgästen på att Övikshem löser deras problem? 

Personalens avsikter är varumärkes-

förtroendets andra komponent. För att mäta 

vad kunden ansåg om denna komponent 

ställde vi först denna fråga, litar 

respondenten på att Övikshem löser dennes 

problem. Resultatet visar att nästan 50 % 

instämmer i stort sett att Övikshem löser 

deras problem. 25 % kan instämma helt och 

fullt och 11 % har valt alternativet 

”instämmer i stort sett inte”. Endast 4 % 

instämmer inte alls. Resterande 11 % har 

inte svarat eller inte haft någon åsikt.  

 

Blir Övikshem hyresgäster kompenserade om de får problem med sitt boende? 

Den andra frågan som skulle belysa 

komponenten, avsikt, var om kunden fått 

kompensation av företaget då de uppstått 

problem med dennes boende. Resultatet 

visar att majoriteten på 46 % valt ingen åsikt 

eller inte lämnat något svar. För de som har 

svarat på ”riktigt” har 23 % svarat att de 

instämmer i stort sett och ytterligare 7 % 

instämmer helt och fullt. Den negativa sidan 

representerades av att 14 % svarade att de i 

stort sett inte instämde till att Övikshem 

kompenserade dem då de fått problem med 

sitt boende och 10 % instämde inte alls. 

 

Känner sig hyresgästerna bekväma med att Övikshem har en nyckel till deras lägenhet? 

Den tredje och fjärde frågan för att bedöma 

vad Övikshems kunder anser om företaget 

avsikter mättes genom hur stort förtroende 

kunden har för att Övikshem har deras 

hemnyckel. Resultatet visar att majoriteten 

instämmer i stort sett med att de känner sig 

bekväma med att Övikshem har en nyckel 

till deras lägenhet. Ytterligare 36 % 

instämmer helt och fullt med påståendet. 

Endast 8 % samt 5 % instämmer i sort sett 

inte respektive inte alls. De som inte lämnat 

något svar eller inte haft någon åsikt i frågan 

representeras av 10 % av alla respondenter. 
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Hur känner hyresgäster inför att Övikshems befinner sig i deras lägenhet då ingen är 

hemma? 

Detta är en fortsättning på förra frågan, 

vilken undersöker om hyresgästen har 

samma förtroende för hyresvärden även 

fast de själva inte är hemma. Även här 

har majoriteten svarat att de instämmer i 

stort sett att de känner sig bekväma att 

Övikshems befinner sig i lägenheten 

trots att ingen är hemma. Instämmer helt 

och fullt gör 12 % och 43 % instämmer i 

stort sett. 17 % instämmer i stort sett inte 

och endast 10 % instämmer inte alls. 18 

% har valt att inte uttrycka någon åsikt i 

frågan.  

 

9.3 Analys 

Relationen mellan kunden och företaget baseras på vilket förtroende kunden har för 

varumärket.
218

 En kund som känner misstro mot ett varumärke kommer förmodligen inte att 

överväga att använda sig av det från första början. Detsamma gäller för en kund som tappar 

förtroendet för ett varumärke, denne kommer troligtvis varken rekommendera eller vilja nyttja 

samma varumärke igen. För att bygga upp en långsiktig relation med kunden är således 

varumärkesförtroende ett krav.  

Generellt sätt kan vi se att en övervägande del av respondenterna har ett stort eller relativt 

stort förtroende för varumärket Övikshem. Att så är fallet kan vara en direkt effekt av att 

Övikshem redan vet med sig att förtroende är en viktig faktor för att behålla nöjda kunder. De 

menar på att skapa och behålla kundernas förtroende är en ständigt pågående process som 

aldrig kan avslutas. Detta är en filosofi som enligt teorin är helt korrekt och riktig. För att 

kunden ska erhålla ett förtroende krävs det att kunden alltid kan känna sig trygg vilket kräver 

ett ständig pågående arbete som inte har råd med några misstag
219

. För att skapa ett hållbart 

och beständigt förtroende hos kunden är det viktigt att Övikshem har en stor trovärdighet i allt 

de gör. Något som bland annat innebär att företaget klarar av att uppfylla de förväntningar 

kunden har på varumärket
220

. Utifrån de tillfrågade kunderna kan vi se att det föreligger ett 

relativt gott resultat, då det endast är totalt 27 procent som finner att de på något sätt inte 

uppfyller kundens förväntningar. För att Övikshem ska kunna skapa ett starkt förtroende 

mellan sig själv och kunden måste företaget försöka förstå vad kunden förväntar sig av dem 

som företag samt att i motsatt riktning även skapa en förståelse hos kunden för vad denne kan 

förvänta sig av Övikshem. En ömsesidig förståelse kan bidra till en klarare bild för kunden 

och vad denne kan förvänta sig av tjänsten, något som i sin tur ökar trovärdigheten hos 

företaget.     

Trovärdigheten baseras även på att kunden anser att företaget beter sig rättvist något som 

bland annat kan avspegla sig i rättvisa hyror.
221

 Även detta är en teori som Övikshem 

instämmer till då de för tillfället arbetar med att justera alla hyror så att de representerar den 
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standard kundens bostad anses vara i. Då detta är ett projekt som är under bearbetning kan vi 

bara uttala oss om kundens uppfattningar av hyran i dagsläget. Då det är sammanlagt 32 

procent som anser att hyran inte representerar den standard som föreligger i deras nuvarande 

boende finns det vissa förbättringar som skulle kunna göras inom detta område. Då 

Övikshem, som vi tidigare diskuterat, arbetar med detta projekt just nu kan vi således hoppas 

att dessa siffror förändrat sig till det bättre vid nästa mättillfälle. Ett resultat som skulle 

innebära att Övikshem genom sitt projekt ökat sitt eget varumärkeskapital.  

Det förtroende som kunden känner för varumärket måste även ses från ett emotionellt 

perspektiv, det vill säga kunden måste ha ett förtroende för att kunna lita på företagets 

handlingar och de val företaget gör.
222

 Med andra ord måste kunden kunna lita på att 

företagets avsikt är att göra det som är bäst för kunden.
223

 Övikshem har idag ett pågående 

arbete där de satt upp en tidsgräns för när kundens anmälda problem ska vara åtgärdade. Detta 

projekt kan vara orsaken till att sammanlagt 83 procent av respondenterna på något sätt 

instämmer till att de litar på att Övikshem löser deras problem. Införandet av tidsgränserna för 

när ett arbete ska vara utfört kan således vara en åtgärd som ökat varumärkeskapitalet för 

företaget. För att säkerhetsställa att så är fallet kan detta vara en punkt som är intressant för 

Övikshem att mäta igen vid ett senare skede för att se att de kunder som litar på att Övikshem 

löser deras problem ökat ytterligare. Om Övikshem har en bra rutin för hur de ska bemöta och 

hantera kundens problem minskar förmodligen de tillfällen som kunden anser att de är 

berättigade till kompensation för att Övikshem inte kunnat lösa kundens problem på ett 

tillfredställande sätt. Detta skulle kunna vara en förklaring för den höga svarsfrekvensen i 

alternativet ”ingen åsikt”. Vi menar att anledningen till varför kunden valt just detta 

svarsalternativ är för att de aldrig behövt begära någon kompensation då Övikshem kunnat 

lösa deras problem på ett tillfredställande sätt. 

Att vara beredd att kompensera kunden om denne är missnöjd kan dock vara nödvändigt för 

ett företag som vill behålla alternativt öka sitt varumärkesförtroende. Om en kund anser sig bli 

behandlad på ett felaktigt sätt av företaget är detta en erfarenhet som kommer att påverka 

pålitligheten på ett negativt sätt. Om företaget vägrar att kompensera kunden kan detta 

uppfattas som att företaget inte agerar i kundens intresse något om kan komma att skada de 

förtroende som företaget byggt upp med kunden.
224

 Övikshem har idag inget system för att 

kompensera de kunder som anser sig vara förtjänta av en kompensation på grund av företagets 

agerande. Kompensationer har dock kunnat utfärdas i några få fall där kunden varit tvungen 

att vända sig till hyresgästföreningen, ett omständigt sätt som förmodligen inte kommer att 

återvinna kundens varumärkesförtroende trots kompensation. Då kompensationer kan rädda 

ett förhållande mellan kunden och företaget anser vi att detta är ett tillvägagångssätt som 

Övikshem ändå bör överväga. Vi menar inte kompensationer ska delas ut till alla kunder som 

klagar men företaget ska ha en möjlighet att överväga om problemet är av sådan art att det kan 

skada det förtroende som finns uppbyggt mellan kunden och företaget och i dessa fall 

överväga om en kompensation kan vara nödvändig för att rädda detta förhållande. 

Övikshem menar att varumärkesförtroende byggs upp utav att kunden kan känna en 

pålitlighet för varumärket. Något som Reast bekräftar i sina teorier kring 

varumärkesförtroende
225

. Att kunden anser att Övikshem är pålitligt i den bemärkelsen att de 

anser att det känns bekvämt med att företaget har en extra nyckel till deras lägenhet står klart. 
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Dock visar sig resultatet för om kunden även känner sig bekväm med att Övikshem vistas i 

lägenheten trots att ingen är hemma på andra värden. Resultatet är fortfarande övervägande 

positivt men resultatet för de som instämde helt och fullt har sjunkit drastiskt. Vi kan med 

andra ord säga att den generelle kunden till stor del betraktar Övikshem som pålitliga och ett 

företag som kommer att handla i deras intresse. Dock finner kunden det inte lika bekvämt att 

Övikshem vistas i deras hem när ingen är hemma. Ett resultat som känns relativt naturligt då 

alla förmodligen finner det lite besvärande att ha främmande människor i sitt hem när ingen är 

där. 

Utifrån ovanstående analys kan vi se att detta är det attribut som Övikshem själva arbetar med 

i störst utsträckning just nu. Detta i och med införandet av rättvisa hyror samt de tidsgränser 

som finns för att åtgärda de problem som kunden anmäler till företaget. Dessa åtgärder 

kommer i och med att de stärker kundernas varumärkesförtroende även stärka 

varumärkeskapitalet för företaget.  
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10. SLUTSATS OCH VÅRT BIDRAG 
I detta kapitel avser vi att visa modellen för varumärkeskapitalets användningsområde i 

tjänsteföretag detta med hjälp av de slutsatser vi genererat i fallet Övikshem. Kapitlet 

kommer att avslutas med förslag till fortsatta studier.  

___________________________________________________________________________  

 

 
 

 

I samband med vår studie har vi tagit fram en unik modell som visar på vilka attribut som 

påverkar ett tjänsteföretags varumärkeskapital. Modellens avsikt är att ta fram och visa på de 

faktorer som påverkar varumärkeskapitalet och utifrån kundens perception och den verklighet 

som råder ska företaget kunna utröna vad det är de behöver arbeta med för att uppnå ett ökat 

varumärkeskapital. Vår studie har visat att de i huvudsak är fem attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet i ett tjänsteföretag, den totala upplevda servicekvaliteten, företagets 

skapade identitet och kundens uppfattade image, varumärkesassociationer, 

varumärkeslojalitet samt varumärkesförtroende.  

 

Genom att studera den upplevda servicekvaliteten har företaget möjligheten att med hjälp av 

I-S modellen och ”graden av viktighet” ta fram och studera de faktorer som enligt kunden 

borde prioriteras av företaget. Genom att använda sig av dessa modeller och lyssna på 

kundens åsikter finns det goda möjligheter för ett företag att uppmärksamma underliggande 

problem och skapa de förbättringar som kunden önskar. De huvudsakliga problemen som vi 

kunde visa på med hjälp av dessa modeller i fallet Övikshem var att företaget borde se över 

sitt så kallade ”pottsystem” då detta kan vara en av de bidragande orsakerna till varför kunden 

uppfattar tapeter/golv och fasta tillbehör som de delfaktorer företaget skulle dra mest fördel av 

att förbättra. Vi gjorde dessutom en intressant upptäckt angående de tjänster som Övikshem 

lagt över på andra företag. Idag nyttjar Övikshem underleverantörer för tjänster inom städ, 

måleri, snickeri, VVS och de har även en inhyrd telefonväxel. Alla dessa tjänster är av sådan 

art som kunderna anser att företaget bör prioritera. Ska företaget fortsätta att hyra in dessa 
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tjänster måste de skapa ett fungerande system i form av tillexempel en utbildning där 

underleverantörerna får lära sig hur de ska representera Övikshem.  

 

Att ett företag har ett starkt varumärke visar sig då kundens uppfattade image överensstämmer 

med den identitet som företaget skapat. Varumärkeskapitalets andra attribut kommer av den 

anledningen utgöras av, identitet och image. Detta attribut visar på hur viktigt det är att 

företaget har väl genomarbetade kärnvärden då de har för syfte att projicera en bild av 

företaget på kunden. Det faktum att Övikshem inte har några klara eller uttalade kärnvärden 

som kan differentiera dem från andra konkurrerande företag på bostadsmarknaden har visat 

sig vara ett genomgående problem som har en inverkan på alla de attribut som påverkar 

varumärkeskapitalet. Utan kärnvärden har företaget inga ledord som personalen kan arbeta 

efter, de har ingen klar profil och de har därmed inget budskap att sprida till kunden. Utifrån 

vår studie kan det verka som att avsaknaden av kärnvärden inte har någon betydelse för 

Övikshem då de idag är störst på marknaden i Örnsköldsvik vilket är anledningen till varför 

företaget också besitter en stor konkurrensfördel. Dock kan Övikshem inte räkna med att så 

alltid kommer att vara fallet. Om några år kan konkurrensen ha ökat och Övikshem kanske 

inte besitter de klara konkurrensfördelar som de gör idag. Om Övikshem redan nu skulle 

etablera klara och unika kärnvärden som de skulle kunna förmedla till kunden skulle de ha 

möjlighet att säkra sin plats även i framtiden. 

 

För att ett tjänsteföretag ska kunna konkurrera på marknaden måste de vara säkra på att 

kunden förknippar företaget med rätt egenskaper och framförallt positiva egenskaper. Genom 

att studera vad kunden anser om varumärkets egenskaper, vilka förmåner varumärket bidrar 

med samt vilken attityd kunden har gentemot varumärket, är det möjligt att erhålla en relativt 

klar bild över vad kunden har för associationer gentemot företaget. Ett sätt för företaget att 

styra dessa associationer är bland annat genom marknadsföring. Utifrån vår studie har vi 

kunnat visa på att marknadsföring har en större betydelse för tjänsteföretag än att bara nå ut 

till nya kunder. Att använda sig av marknadsföring kan skapa en möjlighet för 

tjänsteföretagen att påverka nästintill alla attribut. Identiteten skulle kunna stärkas, kundens 

varumärkesassociationer skulle kunna förbättras och förtroendet för varumärket skulle kunna 

öka. Företaget skulle även kunna använda sig av sponsring. En kund vill gärna kunna 

identifiera sig med det varumärke denna använder och sponsring är att av de tillfällen där 

företaget kan visa vilka värden de står för och vilka aktiviteter de således kan tänka sig stödja 

och bli förknippade med. Då Övikshem är ett av de tjänsteföretag som till stor del förknippar 

marknadsföring med att endast nå ut till nya kunder förbiser de ett starkt och användbart 

verktyg till att öka sitt eget varumärkeskapital.    

 

Utifrån vår studie har vi lärt oss att det inte räcker med att en kund är lojal för att denne ska 

bidra till ett företags varumärkeskapital, den lojala kunden måste också vara en nöjd kund. 

Många tjänsteföretag fokuserar allt för mycket på sina lojala kunder och glömmer bort att det 

faktisk är de nöjda kunderna som bidrar till företagets varumärkeskapital. Detta är ett 

förhållande som vi har beskrivit utifrån den enkla fyrfältsmatris som vi kar konstruerat, 

lojalitetsmodellen. Denna modell gör det enkelt för tjänsteföretaget att utifrån modellen arbeta 

och utveckla sig själva för att erhålla så många lojala men framförallt så många nöjda kunder 

som möjligt.  Användandet av modellen i Övikshems fall visade på att det även finns ett starkt 

beroende mellan de kunder som är nöjda och de som är lojala mot företaget vilket betyder att 

nöjda kunder i de flesta fall blir lojala kunder.  

 

Det sista attributet för vår modell är varumärkesförtroende vilket är något alla tjänsteföretag 

måste sträva efter då det visat sig vara det mest essentiella attributet för ett tjänsteföretag. Har 
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kunden inget förtroende för att företaget ska kunna utföra de jobb de är avsedda att göra 

kommer kunden inte nyttja tjänsten. Genom att studera hur kunden uppfattar trovärdigheten 

hos företaget och vilken uppfattning kunden har om företagets avsikter finns det möjlighet att 

få en djupare förståelse för kundens förtroende gentemot företaget. Detta är det enda attribut 

ur den modell för varumärkeskapitalet som vi har funnit att Övikshem arbetar med idag. 

Genom projekt som rättvisa hyror och införandet av tidsgränser för när ett arbete ska vara 

utfört kommer högst troligt att ge ett resultat i kundernas positiva åsikter om företaget och 

därmed vara en bidragande orsak till ett ökat varumärkeskapital.    

 

Förutom att de attribut vi tagit fram genom vår modell påverkar företagets varumärkeskapital 

fann vi även att dessa attribut hade ett förhållningssätt till varandra. Detta förhållningssätt har 

visat på att attributen till stor del påverkas av varandra och att det därav kan skapa en 

problematik för företaget då vissa brister kommer att genomsyra alla attribut. Exempelvis 

kommer den identitet som företaget skapar påverka den image kunden uppfattar och kommer 

således att påverka de associationer kunden har för företaget. De kvaliteter som företaget blir 

associerade med kommer i sin tur att påverka kundens förtroende för varumärket då detta 

förtroende baseras på bland annat rykten och egna erfarenheter av varumärket. Sammantaget 

kan vi med andra ord påstå att de attribut vi tagit fram heller inte går att separera för att 

studera var för sig. Alla attribut går in i varandra varav delfaktorerna för att analysera dessa på 

vissa ställen varit detsamma. För att ett serviceföretag ska kunna ta del av och nyttja vår 

studie är det således viktigt att belysa problematiken med att särskilja ett attribut från den 

helhetsbild modellen i sig skapar. 

 

10.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under den tid vi har arbetat med denna studie har vi funnit ett flertal intressanta områden 

vilka skulle vara intressanta att fördjupa sig i. Dessa blir vårt förslag för vidare forskning 

inom ämnet. 

 

Delegerande av arbetsuppgifter: Övikshem har valt att fokusera på sin kärnverksamhet och 

har därmed tagit beslutet att delegera ut arbetsuppgifter så som städ, måleri, snickeri, VVS 

och telefonväxel till andra företag. Detta har i Övikshems fall lett till ett problem då dessa 

tjänster inte upplevs vara av samma kvalitet som de tjänster Övikshem själva levererar. Av 

den anledningen finner vi att det skulle vara intressant att gå djupare in på varför så är fallet. 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att finna och bygga upp teorier kring hur ett 

företag på bästa sätt kan sprida sina egna värderingar och kärnvärden även genom den inhyrda 

personalen.  

 

Tjänsteföretag VS Produktföretag. I vår studie har vi valt att bygga upp en modell för hur 

ett tjänsteförtag ska kunna öka sitt varumärkeskapital. Dock ser vi i dagsläget inte detta som 

en modell som även skulle kunna överföras på ett produktföretag, detta med anledningen av 

de båda företagens helt olika beskaffenhet. Ett tjänsteföretag levererar inga påtagbara 

produkter och att bedöma en tjänst kommer således att innebära att företaget måste gå djupare 

in på företagets mjuka delar. För att kunna studera varumärkeskapitalet i ett produktföretag 

menar vi att det således skulle behövas läggas ett större fokus på den faktiska produkten och 

tekniken runt denna. Av den anledningen skulle det vara intressant att gå djupare inpå vilka 

attribut som skiljer ett produktföretag från ett tjänsteföretag och utifrån detta värdera om det 

är möjligt att göra en gemensam modell som är anpassningsbar för alla. 
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11. SANNINGSKRITERIER 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt effekterna av dessa i vårt arbete. Anledningen till varför vi väljer att 

göra detta är för att göra det möjligt för läsaren att kritiskt granska vår uppsats. 

___________________________________________________________________________   

 

 
 

11.1 Reliabilitet  

För att visa på uppsatsens reliabilitet kommer vi att utgå från tre komponenter, kongruens, 

precision och konstans. 

Att öka uppsatsens reliabilitet genom att skapa kongruens menas att använda flera frågor som 

mäter samma variabel.
226

 Exempelvis använder vi oss av fyra frågor för att mäta 

varumärkesassociationer vilket gör att vi kan se ifall respondentens svar på de frågor som 

avser varumärkesassociationer ligger i närheten av varandra. Mätresultatet för de olika 

frågorna som påverkar varumärkesassociationer ska således peka åt samma håll. Finns det en 

allt för stor spridning av resultaten som ska visa på varumärkesförtroendet finns det anledning 

att diskutera tillförlitligheten av måttet, det vill säga reliabiliteten för studien
227

. 

Reliabilitet genom precision syftar till hur vi väljer att mäta den data vi samlat in.
228

 I vår 

enkät som skickats ut till kunden har vi till största del använt oss av ordinalskalor, det vill 

säga en skala där respondenten har möjlighet att rangordna svaren i skalsteg från ” mycket 

dåligt” till ”mycket bra”. Ordinalskalan är den mest använda i enkäter då avsikten är att mäta 

kundens attityder vilket är vår avsikt.
229

 Precisionen i vår skala kan diskuteras då kunden är 

låst till ett antal alternativ och inte har möjlighet till fler eller mer precisa alternativ. Dock 

anser vi att vår fem gradiga skala från exempelvis ”mycket dåligt” till ”mycket bra” inklusive 

ett svarsalternativ där respondenten inte behöver ta ställning tillexempel ”ingen åsikt”, var 

tillräcklig utifrån studiens syfte. Alternativet att antingen lägga till fler svarsalternativ eller att 

utforma en mer precis skala i form av en exempelvis en intervallskala vilket inte var aktuellt 

då detta både skulle leda till större svårigheter för kunden samt för vår analys.  

Att använda sig av en ordinalskala i enkäten istället för tillexempel öppna svarsalternativ 

medför att vi inte kan se vad svaren är baserade på. Exempelvis kan en hyresgäst som fyller i 

att de är ”mycket nöjd” med sin bostad basera svaret på att de gjort en jämförelse med deras 

åsikter angående deras förra bostad. Vilket leder till att två hyresgäster med identiska boenden 

kan ha skilda åsikter beroende av deras tidigare erfarenheter. Dock är det inte denna 
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information vi eftersöker i vår studie då vi avser att undersöka kundens uppfattning vilken är 

den vi erhåller genom vår ordinalskala.   

Ytterligare ett sätt att öka studiens reliabilitet genom precision är att kontrollera den data som 

samlats in för undersökningen
230

. Därför kan det vara värt att nämna att vi dels kontrollerat 

alla våra enkäter innan de fördes in i vårt bearbetningsprogram för att se att de blivit ifyllda på 

ett korrekt sätt, samt att vi även i efterhand kontrollerade så att ingen data kodats fel.  

Konstans, som är den tredje komponenten för uppsatsens reliabilitet, avser möjligheten av att 

göra en upprepning av studien och därmed hur data förändrar sig över tiden.
231

 En hög 

konstans skulle innebära att om en grupp respondenters attityder mäts två gånger efter 

varandra skulle resultaten inte skilja sig åt i någon större utsträckning. Med andra ord skulle 

resultatet bli detsamma oavsett vem som utför testet och när.
232

 Som vi tidigare nämnt avser 

Övikshems att genomföra en rad förbättringar för att öka värdet av sitt varumärkeskapital 

vilket är bakgrunden till varför de bett oss att skiva denna uppsats. Av den anledningen 

kommer kunden inom en snar framtid uppleva förbättringar kring sitt boende vilket leder till 

att deras attityder gentemot Övikshems varumärke kan komma att förändras. Av den 

anledningen kan vi inte utlova att resultatet av vår studie skulle bli detsamma utifall en 

replikation görs allt för långt in i framtiden. Dock borde samma studie innan förändringarna 

träder ikraft ge samma resultat då den data vi analyserar är framtagen för att representera hela 

populationen vilket gör att en ny undersökning skulle mynna ut i samma resultat.   

 

Vi har även, som vi tidigare nämnt, kontrollerat reliabiliteten av den data vi samlat in via 

enkäter genom ett ”test-retest”. Det vill säga en studie där forskaren gör ett liknande test 

under ungefär samma tidsperiod som det ordinarie testet.
233

 Då testet, som finns i sin helhet 

under rubriken bortfall i den praktiska metoden, visar på ett tillfredställande resultat kan vi 

med relativt stor säkerhet säga att vår använda data är reliabel. 

11.2 Validitet 

För att bekräfta att vår studie är trovärdig kommer vi nedan att belysa vad vi gjort för att hålla 

en hög validitet. Validiteten innebär att det som mäts är det som är avsett att mätas. 

Validiteten beskriver således giltigheten av testet. För att ett test ska ha hög validitet måste det 

även ha hög reliabilitet, dock gäller inte det omvända. För att redogöra för uppsatsens validitet 

är det vanligt att utgå från två olika begrepp, inre och yttre validitet.
234

  

 

Den inre validiteten visar på hur den operationella definitionen svarar mot verkligheten. Det 

vill säga hur väl begrepp vi vill mäta överensstämmer definitionen av begreppet.
235

 Då vi 

utifrån teorin formulerat ett antal frågor kring varje attribut som påverkar varumärkeskapitalet 

har vi valt att konstruera dessa utifrån ett flertal studier av erkända forskare, således känner vi 

oss rätt säkra på att vi lyckats ta fram ett mått som mäter det vi avsett att mäta. Dock kan det 

vara värt att nämna att många av begreppen vi använt oss av är benämnda med engelska 

termer i dess originalform och kan därför anses inte ha fått en direkt representerbar 

översättning i vår studie. Men då vi själva anser att vi besitter en relativt hög kompetens inom 
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det engelska språket samt att vi kompletterat med att läsa en del svenska studier för att få en 

uppfattning om vilka begrepp de använder borde detta inte leda till något märkbart problem. 

 

Hur väl mätvärdet som erhålls genom att använda en operationell definition överensstämmer 

med verkligheten benämns som yttre validitet. För att försäkra oss om att de frågor vi ställer 

till Övikshems kunder och de variabler vi avser att mäta speglar varumärkeskapitalet har vi 

rådfrågat personer som har en viss expertis inom ämnet. Vi har dels varit i kontakt med vår 

handledare, rådgivare från statistiska centralbyrån samt andra som forskar inom ämnet. Det vi 

har verifierat är således uppsatsens ytvaliditet, även kallat ”face validity”, vilket är ett mått 

forskare brukar använda för att ta reda på om även andra personer med kunskap inom området 

anser att studien ger ett rimligt resultat
236

. 

11.3 Generaliserbarhet 

Undersökningens utformning och de attribut som påverkar varumärkeskapitalet är anpassade 

för ett tjänsteföretag. Det vill säga modellen i sin helhet är skapad för att utifrån de olika 

attributen kunna anpassas till det aktuella företaget. Faktorerna för attributen i denna studie är 

framtagna för att passa bostadsföretaget Övikshem. Därav skulle utformningen av vår studie i 

sin helhet endast kunna appliceras på ett liknande fastighetsbolag tillexempel Bostaden för att 

undersöka vad deras kunder anser om deras varumärkeskapital.    

 

Att en studie är generaliserbar betyder att resultaten som genererats kan representera hela 

populationen.
237

 Då våra respondenter kommer av ett obundet slumpmässigt urval av 

Övikshems alla kunder kan vi säga att vår studie är representativ för dessa. Dock leder detta 

till att studiens resultat inte går att generalisera till något annat företag då populationen endast 

består av Övikshems kunder och därmed är kontextspecificerad till Övikshem och deras 

situation. Dock gäller detta endast för resultatet av vår studie. Som vi diskuterat ovan är 

studiens variabler överförbar till alla hyresvärdar under liknande förhållanden och modellens 

utformning är anpassningsbar till företag inom tjänstesektorn.    

 

Då resultatet av vår studie till viss del även baseras på en kvantitativ intervju kommer vi även 

behandla studiens trovärdighet och äkthet då dessa är sanningskriterierna för kvalitativa 

studier. 

11.4 Sanningskriterium för kvalitativ forskning 

Trots att enkäten utgör huvuddelen av vår primärdata har vi även varit noga med att 

säkerhetsställa reliabiliteten av vår intervju med företaget. Intervjun som vi gjort med 

företaget har därför lyssnats igenom flera gånger och transkriberats ordagrant.  

Den kvalitativa delen av vår studie bedöms utifrån fyra delkriterier, överförbarhet, pålitlighet, 

möjligheten att styrka och bekräfta samt tillförlitlighet. De två första kriterierna motsvarar den 

kvalitativa forskningens kriterier för generaliserbarhet och reliabilitet och av den anledningen 

kommer vi inte att gå djupare in på dessa utan fokusera på de resterande två. Detta då dessa 

sanningskriterier även täcker upp för den kvantitativa delen av studien då frågorna som 

ställdes till Övikshem har samma utgångspunkt och är av samma karaktär som de i enkäten.  
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Möjligheten att styrka och konfirmera beskriver forskarens objektivitet, det vill säga att denna 

agerat i god tro och inte medvetet låtit sig påverkas av personliga värderingar.
238

 Då vi har en 

viss förkunskap inom ämnet, vilket vi belyst i uppsatsens tidigare delar, och då vi är medvetna 

om detta har vi ansträngt oss för att agera objektivt. Exempelvis har vi ställt många och 

förtydligande frågor under intervjun med Övikshem för att vi inte själva ska dra några 

slutsatser baserat på våra tidigare kunskaper från liknande hyresvärdar exempelvis Bostaden.  

Trovärdighetens sista kriterium, tillförlitlighet, innebär att forskaren måste få bekräftat att den 

informationen som erhållits har uppfattats på rätt sätt
239

. För att stärka uppsatsens trovärdighet 

har vi således, efter det vi transkriberat vår intervju, skickat de material vi avsett att använda 

tillsammans med dess sammanhang till Övikshem. Detta med anledning av att vi ville få den 

godkänd av företaget för att på så vis bekräfta att vi uppfattat den fakta vi avsett att använda 

på ett korrekt sätt. 

 

Den kvalitativa undersökningens andra sanningskriterium är studiens äkthet. Detta kriterium 

kan delas upp i delkriterierna; rättvis bild, onotologisk autencitet, pedagogisk autencitet, 

katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Med en rättvisande bild menas att ge en rättvis bild 

av de åsikter och perceptioner som respondenterna delgivit.
240

 Då företaget Övikshem har 

godkänt de citat och den information vi avsett att använda samt i vilket sammanhang anser vi 

att detta bekräftar att vi förmedlar en rättvis bild. På grund av transkriberingens längd är 

denna dock inte bifogad i uppsatsens bilaga. 

 

De övriga kriterierna för studiens äkthet tar upp hur studien kan underlätta för de personer 

som har medverkat i den. Det vill säga om studien kunnat bidra med en klarare bild, skapat en 

möjlighet till förändring samt ökat möjligheterna för att vidta de åtgärder som krävs för en 

förbättring.
241

 Då denna studie är gjord på uppdrag av Övikshem och således är skriven ur ett 

företagsperspektiv anser vi att alla dessa kriterier är uppfyllda då vår studie har för avsikt att 

belysa de brister företaget måste arbeta med för att kunna öka sitt varumärkeskapital samt att 

vi i de fall där det är möjligt även visat på möjliga åtgärder. Om företaget följer upp den 

information vi överlämnat till dem kommer även hyresgästen som deltagit i studien indirekt 

att påverkas då varumärkeskapitalets ökning beror av kundens uppfattning. Det vill säga, för 

att öka varumärkeskapitalet måste företaget skapa en förbättring för kunderna vilket därmed 

innebär en positiv förändring för dessa.  
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Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder    

  6     0-20    

  46   21-30 

   32  31-40 

   54  41-50 

   30  51-60 

   59  61-70 

   98  70- 

 

2. Är Du man eller kvinna 

  131    Man 

  192   Kvinna 

                                                                                                                                                          (1) 

3. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

  15    Student 

  105  Anställd 

  161  Pensionär (ålders-, sjuk, och förtidspensionär) 

   8     Egenföretagare 

   24   Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

   12   Annat             

 

4. Hur ser ditt hushåll ut idag? 

  208  Jag bor ensam  

   68   Jag bor tillsammans med min familj 

   49   Jag bor tillsammans med annan person/personer 
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Upplevd servicekvalitet: 

-Fysisk omgivning 

5. Hur länge har Du bott i din nuvarande lägenhet? 

 

 28 0-6 månader 

 27 7-12månader 

 80 1-3år  

 58 4-6år 

 46 7-10år 

 86 10år- 

 

17. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?  

                                        

                                          Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra        Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Lägenheten: 

.Storlek                 5                       22                    142                 133                  12     (11)                                                                                                                                               

Planlösning                               9                      16                    164                  101                 22     (12)              

Fasta tillbehör                          15                     54                    165                  54                   18     (19)                          

Tapeter/golv                             34                     87                   138                   38                   16    (12 )                       

 

b, Övriga lokaler: 

Tvättstuga        12                     29                    113                 114                  48      (9)                                                                                                                                                 

Kvarterslokal                         8                        11                     55                  48                    178   (25)               

Förråd                        23                      44                    155    60                    24     (11)               

 

c, Utanför lägenheten  

Läge                         0                     11                       118               170                    14     (11)                

Gemensam gårdstomt           24                      48                     129                 51                     60     (13) 
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18. Hur viktiga anser Du att följande attribut är?  

                                    Inte alls viktigt      Mindre viktigt     Ganska viktigt     Mycket viktigt  

                                                  1                            2                             3                         4                                                                                                                                     

a, Lägenheten: 

Storlek                3                           20                          195                     87     (19)                                                                                                                                                        

Planlösning                 2                          12                            173                   112     (26)                                            

Fasta tillbehör      2                          12                           159                    126     (26) 

Tapeter/golv                              1                           9                           152                    143     (20) 

 

b, Övriga lokaler: 

Tvättstuga          8                             11                        137                    148    (21)                                                                                                                                                              

Kvarterslokal                50                           97                           95                     38    (45)            

Förråd        6                            36                         160                    102   (21)        

 

c, Utanför lägenheten  

Grannar           2                           38                            146                     128  .(11)                                                                                                                                                          

Läge                 3                           16                            133                     155   (18)                   

Gemensam gårdstomt      17                          75                           139                       72   (22)            

    

 

-Pålitlighet                                  

21 a. Hur tycker Du att Övikshem arbetar med att förhindra att samma fel ska återupprepa 

sig?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        10                     36                     132                           58                              82     (7) 

21 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem arbetar med att förhindra att samma fel  uppstår 

igen?  

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4           

           3                          5                        82                          221                                  (14) 
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19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?  

 

                                      Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Bovärden:                                                                                              

Håller vad de lovar     7                      12                   105                    140                 42  (19) 

Pålitlig                              8                      14                     95                   153                  39  (16) 

 

b, Personal på kontoret:  

Håller vad de lovar     8                      19                    88                   103                   90  (17) 

Pålitliga                8                      22                     75                   107                  97  (16) 

20. Hur viktig anser Du att servicen kring ditt boende är?  

                                         Inte alls viktigt      Mindre viktigt     Ganska viktigt     Mycket viktigt  

                                                  1                            2                             3                         4                                                                                                                                     

a, Bovärden: . 

Håller vad de lovar     0                           1                            78                    221             (25)                   

Pålitlig                                       0                            1                           84                    217             (23)       

 

b, Personal på kontoret: 

Håller vad de lovar     3                           3                            74                     214            (30)         

Pålitliga                                     3                           3                            74                     216             (28) 

-Svarsbenägenhet 

29 a. Vad anser Du om tillräckligheten av den information Övikshem ger dig om eventuella 

förändringar och uppdateringar?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        9                       44                            144                      70                                               43     (15) 

 

29 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem ger dig information om eventuella förändringar 

och uppdateringar? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

          4                         12                         131                       163                                                     (15) 

30 a. Vad anser du om tydligheten av den information som Övikshem delger er?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        5                       28                        162                          80                                                37     (13) 
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30 b. Hur viktigt är det för Dig att informationen som Övikshem ger dig är tydlig? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

          0                          4                           106                      197                                                     (16) 

 

 

31 a. Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via telefon?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        5                       32                          137                       98                                      45                  (8) 

 

31 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via telefon? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt        Mycket viktigt         

          1                           2                        3                             4                               

          2                          8                            98                          209                                                     (8)                                                                                                                                                                                                                                             

32 a. Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via mail?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

         2                      5                          46                           25                                     231             (16) 

 

32 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via mail? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

          95                          40                         73                     85                                                       (31) 

  

 

-Förståelse 

 

22 a. Vad anser Du om Övikshems kunskaper om dina tidigare kontakter med företaget?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        8                       24                         104                          51                                     127              (11) 

22 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har kunskaper om dina tidigare kontakter med 

företaget? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

          20                       49                            161                         77                                                   (18) 
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23 a. Vad anser Du om den personliga servicen när man kontaktar Övikshem?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

         5                       17                    164                       115                                              16              (8) 

23 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem kan ge personlig service? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                       3                                    4                               

          1                          3                           96                                  213                                             (12)  

24 a. Vad anser Du om Övikshems intresse för att tillfredställa era krav?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                           Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

        16                    52                           150                        60                                              36         (11) 

24 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem visar intresse för att tillfredställa era krav? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                                   4                               

         0                          3                           92                                 218                                               (12) 

 

-Kompetens 

19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende? 

                                 Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Bovärden:  

Praktisk kunskap                        4                    5                       103                134                     58  (21) 

 

b, Personal på kontoret:  

Praktisk kunskap                       3                    12                       87                  72                    131   (20) 

 

c, Övrigt  

Yttre skötsel          19                 52                       159                 67                     15    (13)                                                                                                                                                       

Städ                        13                 61                      152                  60                    29     (10) 

El       4                   26                       132                 79                     67    (17) 

Måleri                      14                 54                       135                 50                     55    (17) 

Snickeri                         12                 44                       136                 47                     70    (16) 

VVS                        9                   47                       140                 58                     54    (17) 
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20. Hur viktig anser Du att servicen kring ditt boende är?  

                                         Inte alls viktigt      Mindre viktigt     Ganska viktigt     Mycket viktigt  

                                                  1                            2                             3                         4                                                                                                                                     

a, Bovärden: . 

Praktisk kunskap                       1                           7                          105                    188               (24) 

f 

b, Personal på kontoret:            . 

Praktisk kunskap                       5                          12                          130                     138             (40) 

 

c, Övrigt  

Yttre skötsel          2                            9                           135                    161              (18) 

Städ                        2                           4                            129                    166              (24) 

El       3                            3                          126                      161            (32) 

Måleri                      3                           9                           132                      149             (32) 

Snickeri                         2                            8                           130                    155              (30)  

VVS                       2                            5                           127                     160              (31)         

 

                                                                                        

 

25 a. Vad anser Du om Övikshems kunskap för att tillfredställa era krav?   

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

         7                      38                         148                     61                                          61               (10)                        

                                                                                                                                 

25 b. Hur viktig är Övikshems kunskap för att tillfredställa era krav? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

          1                          3                            130                         176                                                 (15) 

 
-Kommunikation 

19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?  

 

                                     Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Bovärden:  

Social kompetens                      7                      12              104                      129                   53     (20)                                                                                              

 

b, Personal på kontoret:  
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Social kompetens                      6                      9                 83                       70                     136   (21) 

26.  Ta ställning till följande påstående:  

                                         Instämmer inte      Instämmer       Instämmer i stort    Instämmer helt      Ingen åsikt 

                                                    alls               i stort sett inte            sett                      och fullt 

                                                   

                                                  1                       2       3                       4                                                                                                                                                     

Övikshem förstår mig               8                     10                      89                    98                  100   (20) 

 

Jag tycker att det är viktigt  

att Övikshem  förstår mig        2                      11                       99                    92                   94   (27) 

  

27 a. Vad anser Du om möjligheten att kunna skapa förbättringar kring ditt boende?     

  Mycket dåligt         Ganska dåligt        Varken bra eller dåligt         Ganska bra             Mycket bra          

          1                           2                           3                                 4                                     5    

          16                         29                            144                             97                                  28      (11) 

 

27 b. Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet att skapa förbättringar kring ditt boende?  

  Inte alls viktigt          Mindre viktigt           Ganska viktigt               Mycket viktigt         

          1                             2                              3                                    4                               

           7                           17                               108                              175                                     (18)                                                                                                             

 

 

Identitet och image: 

-Uppfattad image 

18. Vad anser Du om Övikshems logotyp? (välj det  alternativ som du tycker passar bäst) 

 75  Tydlig                           12  Återger företagets  personlighet 

 9   Snygg    4   Otydlig bakgrund 

 58 Representerar företaget   4   Personlig       

 8   Jag kan identifiera mig med den   

 48 Tråkig    76 Vet ej hur den ser ut 

 9   Förstår den ej                                                                                                                                (22) 
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19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?  

 

                                      Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Bovärden:  

Bemötande                6                    14                    105                    171                  19    (10) 

Ser vårdad ut       2                    8                       116                   140                   41   (18) 

 

b, Personal på kontoret:  

Bemötande          5                   11                      99                      125                 73   (12)                                                                                                                                              

Ser vårdad ut                2                    5                       72                      95                  132   (19)  

 

28 a. Vad anser Du om Övikshem hemsida?  

 7  Mycket dålig 

 21 Ganska dålig 

 111 Ganska bra 

 25 Mycket bra 

 148 Har ej besökt hemsidan    

                                                                                                                                                           (13) 

 

28 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har en informativ hemsida? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

          67                       53                        96                            88                                                   (21) 

 

 

33. Vilka medier har Du sett Övikshem annonsera inom?  

 39+1  TV 

 137+25  Tidning 

 2+4+7 Radio 

 16+25+6+2  Direktreklam 

 2+8+5+3 Affischer 

 99 Har aldrig sett någon annons från Övikshem 

 6+1 Annat, nämligen:………………………..                                                                                 (15)                                                                                                            

34. Har Du sett Övikshems logotyp i något sponsringssammanhang?  

 90  Ja 

 220 Nej                                                                                                                                              (15) 

 

Respondenterna fick välja fler än ett 

alternativ. Resultatet är den sammanlagda 

summan av samtliga svar. 
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Varumärkesassociationer: 
12. Vilket av följande alternativ anser du stämmer bäst överens med Övikshem? 

 

 7  Kvalitet    75 God service 

 8  Klimatmedvetenhet   98 Trygghet 

 8  Respekt    39 God standard 

13 Ansvar                            3  Engagemang 

  7 Kompetens                          12   Trivsel 

14 Pålitlighet      

      

 36  Inget alternativ stämmer                                                                                                                (5) 

 

17. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?  

                                        

                                          Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                             

d, Hyran    

Motsvarar standarden               39                 66                       169                   24                    20   (10)                                                                                                      

 

e, Total upplevd standard     14                   40                      206                   49                      9    (7)                                                                                                      

 

19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende? 

                                     Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                                                                                                                    

 

d, Total upplevd kvalitet    7                     35                       183                 75                  12   (13) 

 

26.  Ta ställning till följande påstående:  

Jag känner mig stolt att vara   

hyresgäst hos Övikshem 

                      

          Instämmer inte          Instämmer           Instämmer i stort        Instämmer helt            Ingen åsikt 

                  alls                   i stort sett inte                 sett                          och fullt 

 

                  16                          53                             142                               51                          51   (12) 
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Varumärkeslojalitet: 

-Lojalitet: 

6. Hur länge har Du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem?  

 19  0-6 månader 

 13  7-12månader 

 61  1-3år 

 44  4-6år 

 42  7-10år 

 142 10år-          

13. Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd?  

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte              Vet ej                Ja, troligtvis              Ja, absolut  

          1                              2                                  3                                4                        5                     

          12                           38                                150                           85                          39           (1)                                                                                                                                               

14. Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet?  

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte              Vet ej                Ja, troligtvis              Ja, absolut 

          1                              2                                  3                                4                        5                     

          24                          41                               82                              121                        55            (2) 

 

 

-Kundnöjdhet: 

15. Skulle Du rekommendera Övikshem som hyresvärd till andra i din omgivning?  

  

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte              Vet ej                Ja, troligtvis              Ja, absolut 

          1                              2                                  3                                4                        5                     

          9                             26                                50                             149                       89              (2)     

 

17. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?  

 

                                          Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                        4                                                                                                                                 

e, Total upplevd standard     14                   40                      206                   49                      9    (7)                                                                                                                                                                                                                                                    

 

19. Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?                                   

                   Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                    

 

d, Total upplevd kvalitet    7                     35                       183                 75                  12     (13) 
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26.  Ta ställning till följande påstående:  

                                             Instämmer inte      Instämmer       Instämmer i stort    Instämmer helt        Ingen åsikt 

                                                      alls               i stort sett inte            sett                      och fullt 

                                       

                                                  1                       2       3                       4                                                                                                                                                    

Jag känner mig nöjd med 

mitt boende hos Övikshem            12                  23                      176                    93                10   (11)      

 

 

Varumärkesförtroende:  
19. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?  

                                        

                                           Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                   

d, Hyran    

Motsvarar standarden               39                 66                       169                   24                    20   (10) 

                                                                                                      

26.  Ta ställning till följande påstående:  

                                                Instämmer inte      Instämmer       Instämmer i stort    Instämmer helt      Ingen åsikt 

                                                      alls               i stort sett inte            sett                      och fullt 

                                                   

                                                  1                       2       3                       4                                                                                                                                                     

Jag har stort förtroende 

 för Övikshem     16                    26                   189                     64                     19  (11) 

 

Övikshem uppfyller alla  

mina förväntningar     26                   61                    167                    33                      26  (12) 

 

Jag litar på att Övikshem  

löser mina problem    14                  37                     157                    82                      23   (12) 

 

Övikshem kännetecknas  

av ett problemfritt boende    32                  54                     141                    38                      50   (10)  

 

Övikshem kompenserar mig   

på något sätt om jag fått  

problem med mitt boende    33                  44                     75                      23                     135  (15) 

 

Jag känner mig bekväm 

med att Övikshem har en  

nyckel till min lägenhet.            15                  25                    134                     117                   22  (12) 

 

Jag känner mig bekväm med  

att Övikshem befinner sig i  

min lägenhet då jag ej är där      33                  40                     125                     95                    22  (10) 
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Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder    

     0-20    

     21-30 

     31-40 

     41-50 

     51-60 

     61-70 

     70- 
 

2. Är Du man eller kvinna 

      Man 

     Kvinna 

 

3. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

     Student 

     Anställd 

     Pensionär (ålders-, sjuk, och förtidspensionär) 

     Egenföretagare 

     Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

     Annat             

 

4. Hur ser ditt hushåll ut idag? 

     Jag bor ensam  

     Jag bor tillsammans med min familj 

     Jag bor tillsammans med annan person/personer 

 
 

5. Hur länge har Du bott i din nuvarande lägenhet? 

     0-6 månader 

     7-12månader 

     1-3år  

     4-6år 

     7-10år 

     10år- 
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6. Hur länge har Du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem?  

     0-6 månader 

     7-12månader 

     1-3år 

     4-6år 

     7-10år 

     10år-          

7. Vad är målet med Ditt nuvarande boende?  

     Tillfälligt 

     Permanent 

     Annat 

     Vet ej 

8. Kände du till att Övikshem var en hyresvärd innan du började söka bostad i 

Örnsköldsvik? 

     Ja 

      Nej  

     Vet ej  
 

9. Var Övikshem ditt förstahandsval då du skulle välja hyresvärd?  

     Ja 

     Nej  

     Vet ej  

 

10 a. Har Övikshem tidigare varit i kontakt med Dig för att ta reda på hur de själva ska 

kunna förbättra sin service?  

     Ja 

     Nej → Gå till fråga 10c 

     Vet ej 

10 b. Upplever Du att Övikshem följt upp denna information?  

     Ja 

     Nej 

     Vet ej 

 

10 c. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem tar kontakt med dig för att ta reda på hur 

de kan förbättra sin service?  

Inte alls viktigt        Mindre viktigt        Ganska viktigt       Mycket viktigt                Ingen åsikt 

         1                           2                        3                            4 

                                                                                                                                          .      . 
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Övikshem som hyresvärd 
11. Varför har Du valt Övikshem som hyresvärd?  
(välj det alternativ som du tycker passar bäst) 

 

     Kort bostadskö 

     Gott rykte 

     Mitt naturliga förstahandsval 

     Brist på andra alternativ 

     På grund av läget 

     På grund av lägenhetens standard 

     Hyran 

     Annan orsak, nämligen:……………………………….. 

 

12. Vilket av följande alternativ anser du stämmer bäst överens med Övikshem? 
 

     Kvalitet        God service 

     Klimatmedvetenhet       Trygghet 

     Respekt        God standard 

     Ansvar                               Engagemang 

     Kompetens                               Trivsel 

     Pålitlighet      

      

     Inget alternativ stämmer  

13. Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som 

hyresvärd?  

 

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte        Vet ej                Ja, troligtvis              Ja, absolut 

          1                              2                                  3                                4                        5                     

                                                                                                                                                   .      ,     

.k 

14. Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet?  

 

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte        Vet ej                Ja, troligtvis              Ja, absolut 

          1                              2                                  3                                4                             5                     

                                                                                                                                                         .      ,     

.      ,.      .      

15. Skulle Du rekommendera Övikshem som hyresvärd till andra i din omgivning?  

 

Nej, absolut inte      Nej, troligtvis inte          Vet ej             Ja, troligtvis        Ja, absolut 

          1                              2                                  3                                4                             5            

                                                                                                                                                     ,     
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18. Vad anser Du om Övikshems logotyp? (välj det  alternativ som du tycker passar bäst) 

     Tydlig                               Återger företagets  personlighet 

     Snygg        Otydlig bakgrund 

     Representerar företaget       Personlig       

     Jag kan identifiera mig med den   

     Tråkig        Vet ej hur den ser ut 

     Förstår den ej                                           

 

Fysisk omgivning: 
19. Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende?  

                                        

                                           Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Lägenheten: 
.Storlek                                                                                                                                                    .                                                                                                                                               

Planlösning                                                                                                                             .m 

Fasta tillbehör                                                                                                                  m 

Tapeter/golv                                                                                                                                          m 

 

b, Övriga lokaler: 
Tvättstuga                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

Kvarterslokal                                                                                                                            m 

Förråd                                                                                                                   m 

 

c, Utanför lägenheten  
Grannar                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

Läge                                                                                                                             m 

Gemensam gårdstomt                                                                                                                  n 

 

d, Hyran   n 
Motsvarar standarden                                                                                                                    j 
 

 

 

 

 

e, Total upplevd standard                                                                                                               j 
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18. Hur viktiga anser Du att följande attribut är?  

                                        

                                         Inte alls viktigt      Mindre viktigt     Ganska viktigt     Mycket viktigt  

                                                  1                            2                             3                         4                                                                                                                                     

a, Lägenheten: 
Storlek                                                                                                             .                                                                                                                                                       

Planlösning                                                                                                  m       .                                            

Fasta tillbehör                                                                                                  . 

Tapeter/golv                                                                                                                        . 

 

b, Övriga lokaler: 
Tvättstuga                                                                                                    .                .                                                                                                                                                       

Kvarterslokal                                                                                                          .                m 

Förråd                                                                                                 .                       

m 

 

c, Utanför lägenheten  
Grannar                                                                                                     .                                                                                                                                                          

Läge                                                                                                           .                    

Gemensam gårdstomt                                                                                                .                         

n 

 

d, Hyran   n 
Motsvarar standarden                                                                                                 .                     

j 
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Uppfattning om Övikshem som hyresvärd: 
19. Hur upplever Du kvalitén på servicen kring ditt nuvarande boende?  

 

                                       Mycket dåligt    Ganska dåligt     Ganska bra     Mycket bra         Ingen åsikt 

                                                   1                      2                        3                       4                                                                                                                                     

a, Bovärden:  
Bemötande                                                                                                                            m 

Ser vårdad ut                                                                                                                   m 

Social kompetens                                                                                                                                  .                                                                                                 

Praktisk kunskap                                                                                                                                   . 

Håller vad de lovar                                                                                                                 j  

Pålitlig                                                                                                                                          f 

 

b, Personal på kontoret:  

Bemötande                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

Ser vårdad ut                                                                                                                            m 

Social kompetens                                                                                                                  . 

Praktisk kunskap                                                                                                                                  m 

Håller vad de lovar                                                                                                                 j 

Pålitliga                                                                                                                           . 

 

c, Övrigt  

Yttre skötsel                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

Städ                                                                                                                                    m 

El                                                                                                                   m 

Måleri                                                                                                                                  j 

Snickeri                                                                                                                                    . 

VVS                                                                                                                                   . 

                                                                                                                                    

d, Total upplevd kvalité                                                                                                                m  
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20. Hur viktig anser Du att servicen kring ditt boende är?  

                                         Inte alls viktigt      Mindre viktigt     Ganska viktigt     Mycket viktigt  

                                                  1                            2                             3                         4                                                                                                                                     

a, Bovärden:  
Bemötande                                                                                                             .               m 

Ser vårdad ut                                                                                                              m 

Social                                                                                                                                      . 

Praktisk kunskap                                                                                                                       . 

Håller vad de lovar                                                                                                               .             

Pålitlig                                                                                                                                                                               f 
 

b, Personal på kontoret:  

Bemötande                                                                                                        .                                                                                                                                                                          

Ser vårdad ut                                                                                                                            m 

Social kompetens                                                                                                                     . 

Praktisk kunskap                                                                                                                                   m 

Håller vad de lovar                                                                                                               j 

Pålitliga                                                                                                                       . 
 

c, Övrigt  

Yttre skötsel                                                                                                        .                                                                                                                                                                           

Städ                                                                                                                           m 

El                                                                                                             m 

Måleri                                                                                                                           j 

Snickeri                                                                                                                                . 

VVS                                                                                                                  .                       

                                                                                                            

21 a. Hur tycker Du att Övikshem arbetar med att förhindra att samma fel ska 

återupprepa sig?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  . 

l 

21 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem arbetar med att förhindra att samma fel  

uppstår igen?  

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                                                  . 
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22 a. Vad anser Du om Övikshems kunskaper om dina tidigare kontakter med 

företaget?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  .. 

22 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har kunskaper om dina tidigare kontakter 

med företaget? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                                                  -                    

23 a. Vad anser Du om den personliga servicen när man kontaktar Övikshem?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  .. 

23 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem kan ge personlig service? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                                                  . 

24 a. Vad anser Du om Övikshems intresse för att tillfredställa era krav?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  . 

24 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem visar intresse för att tillfredställa era 

krav? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                                     .              

25 a. Vad anser Du om Övikshems kunskap för att tillfredställa era krav?   

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  ..                           

                                                                                                                                 

25 b. Hur viktig är Övikshems kunskap för att tillfredställa era krav? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                               . 
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26.  Ta ställning till följande påstående:  

                                                Instämmer inte      Instämmer       Instämmer i stort    Instämmer helt      Ingen åsikt 

                                                      alls               i stort sett inte            sett                      och fullt 
                                                   

                                                  1                       2       3                       4                                                                                                                                                     

Jag har stort förtroende 

 för Övikshem                                                                                                                  m 
 

Övikshem uppfyller alla  

mina förväntningar                                                                                                                 m 
 

Jag känner mig nöjd med 

mitt boende hos Övikshem                                                                                                                        f 
 

Jag litar på att Övikshem  

löser mina problem                                                                                                                f 
 

Övikshem kännetecknas  

av ett problemfritt boende                                                                                                                f 
 

Jag känner mig stolt att vara   

hyresgäst hos Övikshem                                                                                                                 f 
 

Övikshem kompenserar mig   

på något sätt om jag fått  

problem med mitt boende                                                                                                                f 
 

Jag känner mig bekväm 

med att Övikshem har en  

nyckel till min lägenhet.                                                                                                                            . 
 

Jag känner mig bekväm med  

att Övikshem befinner sig i  

min lägenhet då jag ej är där                                                                                                                      . 
 

Övikshem förstår mig                                                                                                                               f 
 

Jag tycker att det är viktigt  

att Övikshem  förstår mig                                                                                                                          f 
 

27 a. Vad anser Du om möjligheten att kunna skapa förbättringar kring ditt boende?     

  Mycket dåligt         Ganska dåligt        Varken bra eller dåligt         Ganska bra             Mycket bra          

          1                           2                           3                                 4                           5    

                                                                                                                                       . 

 

27 b. Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet att skapa förbättringar kring ditt 

boende?  

  Inte alls viktigt          Mindre viktigt           Ganska viktigt               Mycket viktigt         

          1                             2                              3                                 4                               

                                                                                                                      .                                                                                                               
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Kommunikationskanaler  
28 a. Vad anser Du om Övikshem hemsida?  

     Mycket dålig 

     Ganska dålig 

     Ganska bra 

     Mycket bra 

     Har ej besökt hemsidan  

C 

28 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har en informativ hemsida? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt            Mycket viktigt         

          1                           2                        3                              4                               

                                                                                                                     . 

        

29 a. Vad anser Du om tillräckligheten av den information Övikshem ger dig om 

eventuella förändringar och uppdateringar?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  . 

 

29 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem ger dig information om eventuella 

förändringar och uppdateringar? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

                                                                                                    . 

            . 

30 a. Vad anser du om tydligheten av den information som Övikshem delger er? c 

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  . 

 

30 b. Hur viktigt är det för Dig att informationen som Övikshem ger dig är tydlig? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

                                                                                                                . 
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31 a. Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via telefon?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                  .. 

 

31 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via telefon? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

                                                                                                                .    

    .                                                                                                                                                                                                                                              

32 a. Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via mail?  

Mycket dålig        Ganska dålig         Ganska bra            Mycket bra                     Ingen åsikt 

        1                        2                    3                           4                                    

                                                                                                                                 .. 

 

32 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via mail? 

  Inte alls viktigt        Mindre viktigt       Ganska viktigt     Mycket viktigt         

          1                           2                        3                        4                               

                                                                                                     . 

 

33. Vilka medier har Du sett Övikshem annonsera inom?  

     TV 

     Tidning 

     Radio 

     Direktreklam 

     Affischer 

     Har aldrig sett någon annons från Övikshem 

     Annat, nämligen:……………………….. 

                                               

34. Har Du sett Övikshems logotyp i något sponsringssammanhang?  

     Ja 

     Nej 

                                                                                                                       

 

Vänligen placera ifylld enkät i det färdigfrankerade svarskuvertet som medföljer. 

 

Tack för din medverkan!
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Du är utvald! 
Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i ekonomi vid Handelshögskolan på 

Umeå Universitet. Vi kommer på uppdrag av Övikshem att diskutera hur företaget kan öka 

mervärdet av sitt varumärke och för att göra detta behöver vi nu just din hjälp.  

 

Hur ser ni på Övikshem som hyresvärd? Med hjälp av denna enkät vill vi ta reda på hur 

Övikshems service upplevs av er hyresgäster. Frågorna handlar om varför ni valt Övikshem 

som hyresvärd, den fysiska omgivningen, uppfattningen om Övikshem som hyresvärd och 

avslutningsvis kommer några frågor kring hur Övikshem sköter kontakten med sina kunder. 

Enkäten skickas ut till 900 av Övikshems totalt 3659 hushåll. Denna studie kommer att bidra 

till den framtida förbättring Övikshem vill skapa för sina hyresgäster.  

 

Varför är det viktigt att just DU svarar på enkäten? 

Du är en av dem som slumpmässigt valts ut att besvara enkäten. Med dina svar kommer du att 

kunna förbättra Övikshems kunskap om sina kunder och hur de ska gå tillväga för att skapa 

mer tillfredställda hyresgäster. Givetvis är det frivilligt att svara på enkäten men ju fler som 

svarar desto troligare är det att kvaliteten för er hyresgäster kan höjas. 

 

Vad händer med era svar? 

Era svar är givetvis anonyma och kommer att behandlas helt konfidentiellt. 

 

När du fyllt i enkäten 

Vänligen placera ifylld enkät i det färdigfrankerade svarskuvertet som medföljer. Vill du delta 

i utlottningen av trisslotter fyller du även i adressfältet nedan.  

 

Frågor? 

Har ni några frågor om undersökningen får ni gärna höra av er till oss via mail eller telefon;  

Linnea Lindström: e-mail: lealom04@student.umu.se  telefon: 0730- 35 15 15 

Marie Thornéus; e-mail: maeths04@student.umu.se   telefon: 070-645 93 59 

 

 

Tack för att du vill hjälpa oss att hjälpa dej! 

 

Linnéa Lindström                      Marie Thornéus 

                      Servicemanagement student                 Servicemanagement student 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delta och vinn trisslotter!   

Svara inom 10 dagar och delta i utlottningen av trisslotter. För att delta i dragningen behöver 

vi ditt namn och adress. Givetvis kommer dina enkätsvar fortfarande behandlas anonymt. Att 

fylla i adress och tävla är förstås frivilligt. 

Namn:………………………………………………………………………………………. 

Adress:……………………………………………………………………………………… 

Postnummer och ort:……………………………………………………………………….. 

 

mailto:lealom04@student.umu.se
mailto:maeths04@student.umu.se
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Upplevd kvalitet 
 

Korstabell: Hur länge har Du bott i din nuvarande lägenhet?* Hur upplever Du standarden i 

ditt nuvarande boende? Tapeter/golv 

 

 

Korstabell: Hur länge har du bott i din nuvarande lägenhet? *Hur upplever Du standarden i 

ditt nuvarande boende? Fasta tillbehör 

 

Identitet och image  
 

 

 

 

Korstabell: Ålder* Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har en informativ hemsida? 
   

28 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem har en informativ hemsida? 

  Inte alls 
viktigt 

Mindre viktigt Ganska 
viktigt 

Mycket viktigt Total 

1.Ålder 0-20 0 2 1 3 6 

  21-30 0 2 21 23 46 

  31-40 3 1 12 15 31 

  41-50 8 8 20 18 54 

  51-60 3 7 16 4 30 

  61-70 8 16 12 16 52 

  70- 45 17 14 8 85 

Total 67 53 96 87 304 

 

 

 

 

   
Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende? tapeter/golv 

Total 

  Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Ganska bra Mycket bra Ingen 
åsikt 

1 

5.Hur länge 
har du bott i 
din nuvarande 
lägenhet? 

0-6 mån 2 5 12 7 1 27 

7-12 mån 5 6 11 4 1 27 

1-3år               12              6                   25                 7           4 74 

4-6år                 5             15                   27                 5           3 55 

7-10år                4             15                    19                  2           5 45 

 10år-                 6            20                   44               13           2 85 

Total  34 87 138 38 16 313 

  
Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende? Fasta tillbehör 

  Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Ganska bra Mycket bra Ingen 
åsikt 

Total 

5.Hur länge 
har du bott i 
din nuvarande 
lägenhet? 

0-6 mån 2 4 14 5 2 27 

7-12 mån 2 3 15 6 1 27 

1-3år 4             18                   34 12 3 71 

4-6år 1 8 31 11 3 54 

7-10år 3 9 21 6 5 44 

 10år- 3             12                   50 14 4 83 

Total  15 54 165 54 18 306 
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Korstabell: Ålder* Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via mail? 

 

 

Korstabell: Ålder* Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via mail?  
   

32 a. Vad anser Du om tiden det tar att få kontakt med Övikshem via mail? 

  Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra Ingen åsikt Total  

1.Ålder 0-20 1 0 1 0 4 6 

  21-30 1 3 8 3 31 46 

  31-40 0 0 11 2 18 31 

  41-50 0 0 10 8 36 54 

  51-60 0 0 3 4 23 30 

  61-70 0 1 7 3 43 54 

  70- 0 1 6 5 76 88 

Total 2 5 46 25 231 309 

 
 

Lojalitet 
 

Korstabell: Ålder * Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela 

livet?  
   

14. Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

  Nej absolut inte Nej, troligtvis 
inte 

Vet ej Ja, 
troligtvis 

Ja, absolut Total  

1.Ålder 0-20 2 0 1 2 1 6 

  21-30 8 17 12 8 1 46 

  31-40 6 7 11 7 1 32 

  41-50 7 7 14 18 7 53 

  51-60 0 2 11 15 2 30 

  61-70 0 4 14 24 17 59 

  70- 1 4 19 47 26 97 

Total 24 41 82 121 55 323 

 

  
33 b. Hur viktigt är det för Dig att Övikshem är lätta att nå via mail? 

  Inte alls 
viktigt 

Mindre viktigt Ganska 
viktigt 

Mycket viktigt Total 

1.Ålder 0-20 1 1 1 3 6 

  21-30 2 7 17 19 45 

  31-40 2 3 11 15 31 

  41-50 14 4 13 21 52 

  51-60 3 4 11 8 26 

  61-70 16 14 11 9 50 

  70- 57 7 9 10 83 

Total 95 40 73 85 293 
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 Vi sätter upp följande påståenden som vi sedan testar med hjälp av ett χ
2 
–test.  

 

Ho; Det finns inget beroende mellan nöjda kunder och lojala kunder. 

H1; Det finns ett beroende mellan nöjda och lojala kunder, det vill säga att nöjda kunder ger lojala 

kunder. 

 

Vi använder sammanlagt 7 frågor, 3 som mäter lojalitet samt 4 som mäter kundnöjdhet. 

Lojalitetsfrågorna korsas med nöjdhetsfrågorna i korstabeller och med hjälp av SPSS får vi fram ett p-

värde som visar ifall det finns ett beroende mellan dessa variabler eller inte. Ett p-värde under 0,05 

betyder att vi på 5% signifikansnivå kan förkasta nollhypotesen.   

 
 

Genom SPSS får vi sammanlagt 12 korstabeller. P-värden blir 0,000 på 9 av 12 korstabeller. De tre 

korstabeller som inte visar något samband är de som innehåller frågan om hur länge kunden 

sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem. Vi drog själva en gräns där de som bott mer än 7 år hos 

Övikshem räknades som lojala. Detta antagande har visat sig vara något felaktigt, men då resterande 9 

chi-två test visade på ett samband mellan nöjda kunder och lojala kunder drar vi slutsatsen att vi kan 

förkasta nollhypotesen till förmån för alternativhypotesen. Därmed har vi visat att nöjda kunder ger 

lojala kunder! 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Mäter lojalitet 

1. Hur länge har kunderna bott 

hos Övikshem? 

2. Hade hyresgästerna valt en 

annan hyresvärd om ett 

liknande alternativ fanns?  

3. Kan hyresgästerna tänka sig 

att har Övikshem som 

hyresvärd genom hela livet?  

 

Mäter kundnöjdhet  

5. Rekommenderar 

hyresgästerna Övikshem till 

andra i sin omgivning? 

6. Hur upplever hyresgästerna 

den totala upplevda 

kvaliteten? 

7. Känner sig hyresgästerna sig 

nöjda med sitt boende? 

8. Hur upplever hyresgästerna 

den totala standarden? 
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Korstabell 1: Skulle Du rekommendera Övikshem som hyresvärd till andra i din omgivning? * 

6.Hur länge har sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem? 

 

Korstabell 2: Skulle Du rekommendera Övikshem som hyresvärd till andra i din omgivning?* 

Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? 

 

 

Korstabell 3: Skulle Du rekommendera Övikshem som hyresvärd till andra i din omgivning? * 

Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

  
Skulle Du 
rekommendera 
Övikshem som 
hyresvärd till andra i 
din omgivning? 
  
  

 
Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

 
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte 

ja 
troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt total 

nej absolut inte  26   9   0 9 

nej troligtvis inte       Icke lojal   
          
Gisslan 0 26 

ja troligtvis 35   155   1 50 

ja absolut    Latent lojal    Direkt lojal 7 148 

ingen åsikt 1 2 7 32 47 89 

Total   24 40 82 121 55 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Skulle Du 
rekommendera 
Övikshem som 
hyresvärd till andra i 
din omgivning? 
 

  
Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem? Total 

 
0-6 

månader 
7-12 

månader 1-3 år 
4-6 
år 

7-
10år 10år- 1 

nej absolut inte  11    24  9 

nej troligtvis inte  Icke lojal    

            
Gisslan 26 

ja troligtvis 93    103  48 

ja absolut  Latent lojal    Direkt lojal  148 

ingen åsikt 2 2 17 11 11 46 89 

Total  19 13 61 43 42 142 320 

Skulle Du 
rekommendera 
Övikshem som 
hyresvärd till andra i 
din omgivning? 

  
Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? 

  
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte 

ja 
troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt totalt 

nej absolut inte  26  8  1 9 

nej troligtvis inte  Icke lojal  

         
Gisslan 0 26 

ja troligtvis 22  172  1 50 

ja absolut  Latent lojal  Direkt lojal 4 149 

  ingen åsikt 1 0 23 32 33 89 

Total   12 37 150 85 39 323 
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Korstabell 4: .Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende? total upplevd standard 

*Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem? 

 
 

Korstabell 5:  Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende? total upplevd standard* 

Om det fanns ett  

liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? 

 
  
Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? 

  
Hur upplever Du 
standarden i ditt 
nuvarande boende? 
total upplevd 
standard 
  

 
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte 

ja 
troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt total 

mycket dåligt 26  26  0 14 

ganska dåligt  Icke lojal  

         
Gisslan 1 39 

ganska bra 21  198  20 206 

mycket bra  Latent lojal  Direkt lojal 16 49 

ingen åsikt 0 1 5 2 1 9 

Total   12 36 147 84 38 317 

 

 

 

Korstabell 6: Hur upplever Du standarden i ditt nuvarande boende? total upplevd standard* 

Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

 
 
Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

Hur upplever Du 
standarden i ditt 
nuvarande boende? 
total upplevd 
standard 
  

  
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte 

ja 
troligtvis ja absolut ingen åsikt total 

mycket dåligt 27   25   0 14 

ganska dåligt        Icke lojal   
          
Gisslan 1 39 

ganska bra 35   168   32 205 

mycket bra    Latent lojal   Direkt lojal 19 49 

ingen åsikt 0 1 5 3 0 9 

Total   23 40 82 119 52 316 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
6.Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshems?   

Hur upplever Du 
standarden i ditt 
nuvarande 
boende?  
total upplevd 

standard 

 

  0-6 månader 
7-12 

månader 1-3 år 
4-6 
år 

7-
10år 10år- totalt 

mycket dåligt 26    27  14 

ganska dåligt  Icke lojal   

            
Gisslan 39 

ganska bra 105    149  205 

mycket bra  Latent lojal   Direkt lojal 49 

ingen åsikt 1 1 1 0 3 3 9 

Total   18 13 60 43 42 140 316 
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Korstabell 7: Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?  Total 

upplevd kvalitet * Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshems?  

 
  
Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem? Total 

Hur upplever Du 
 kvaliteten på 
servicen kring ditt 
nuvarande boende?  
Total upplevd kvalitet 

  0-6 månader 
7-12 

månader 
1-3 
år 4-6 år 7-10år 10år- 1 

mycket dåligt 21       21   7 

ganska dåligt     Icke lojal     

                    
Gisslan 35 

ganska bra 105       151   181 

mycket bra   Latent lojal                Direkt lojal 75 

  ingen åsikt 1 1 1 0 1 8 12 

Total   19 13 55 42 42 139 310 

 

 

 

Korstabell 8: Total upplevd kvalitet * Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande 

valt Övikshem som hyresvärd?  

 

 

 

 

Korstabell 9: Hur upplever Du kvaliteten på servicen kring ditt nuvarande boende?  Total 

upplevd kvalitet * Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet?  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? 

Hur upplever Du 
kvaliteten på 
servicen kring ditt 
nuvarande 
boende? Total 
upplevd kvalitet 
  
  

 
nej absolut 
inte  nej troligtvis inte ja troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt Total 

mycket dåligt 26  15  0 7 

ganska dåligt  Icke lojal  

            
Gisslan 1 35 

ganska bra 22  200  14 182 

mycket bra  Latent lojal  Direkt lojal 21 75 

ingen åsikt 0 0 9 2 1 12 

Total   11 37 145 81 37 311 

Total 
upplevd 
kvalitet 

  
 
Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

  nej absolut inte  nej troligtvis inte ja troligtvis ja absolut ingen åsikt Total 

mycket dåligt 27   15   0 7 

ganska dåligt      Icke lojal   
             
Gisslan 0 35 

ganska bra 37   168   26 181 

mycket bra    Latent lojal    Direkt lojal 25 75 

ingen åsikt 0 0 5 6 1 12 

Total   24 40 79 115 52 310 
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Korstabell 10: Ta ställning till följande påstående: Jag känner mig nöjd med mitt boende hos 

Övikshem * Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem?  

Ta ställning till 
följande 
påstående: Jag 
känner mig nöjd 
med mitt boende 
hos Övikshem 
  

  
Hur länge har du sammanlagt varit hyresgäst hos Övikshem?   

 0-6 månader 
7-12 

månader 
1-3 
år 4-6 år 7-10år 10år- total 

instämmer inte alls 15       19   12 

instämmer i stort sett 
inte    Icke lojal     

                    
Gisslan 22 

instämmer i stor sett 110       158   176 

instämmer helt och 
hållet   

Latent lojal 

             Direkt lojal 92 

Ingen åsikt 2 1 1 2 1 3 10 

Total   18 13 57 43 42 139 312 

 

 

 

Korstabell 11: Ta ställning till följande påstående: Jag känner mig nöjd med mitt boende hos 

Övikshem * Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som 

hyresvärd?  

  
Ta ställning till 
följande 
påstående: Jag 
känner mig nöjd 
med mitt boende 
hos Övikshem 
  
  
  

  
Om det fanns ett liknande alternativ, hade Du fortfarande valt Övikshem som hyresvärd? Total 

 
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte ja troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt 1 

instämmer inte alls 21   13   0 12 

instämmer i stort sett 
inte        Icke lojal   

             
Gisslan 0 22 

instämmer i stor sett 24   207   10 176 

instämmer helt och 
hållet    Latent lojal 

  
                  Direkt lojal 28 93 

  ingen åsikt 1 1 7 1 0 10 

Total   11 36 146 82 38 313 

 

 

 

Korstabell 12: Ta ställning till följande påstående: Jag känner mig nöjd med mitt boende hos 

Övikshem * Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet?  

  
Ta ställning till 
följande 
påstående: Jag 
känner mig nöjd 
med mitt boende 
hos Övikshem 
  
  
  
  

  
Skulle Du kunna tänka dig att ha Övikshem som hyresvärd genom hela livet? 

 
nej absolut 
inte  

nej troligtvis 
inte ja troligtvis ja absolut 

ingen 
åsikt total 

instämmer inte alls 23   13   0 12 

instämmer i stort sett 
inte        Icke lojal 

                                                   
Gisslan 0 22 

instämmer i stor sett 41   174   16 176 

instämmer helt och 
hållet    Latent lojal 

  
                   Direkt lojal 38 93 

ingen åsikt 1 0 6 2 0 9 

Total   24 39 79 116 54 312 
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Bakgrund 

1. Kan ni berätta med egna ord om ert företag? Hur organisationen är uppbyggd? Kort historik. 

Antal anställda? Vem ägs företaget av? 

2. Kan ni kort presentera vilka ni är, vilken bakgrund ni har och vad ni har för position och 

arbetsuppgifter på företaget? (hur länge ni arbetat på företaget, vad har ni för bakgrund, vad 

har ni arbetat med tidigare?) 

 

Varumärket  

3. Beskriv vad ni vill att ert varumärke ska stå för. (brand equtiy) 

4. Vad vill ni att varumärket Övikshem ska förknippas med? (brand equtiy) 

5. Vilka är de kärnvärden ni vill vidarebefordra till kunden? (Identitet och Image ) 

6. Vilka känslor vill ni att kunden ska förknippa er logotyp med?  (Identitet och Image) 

7. Hur viktigt är det för er att ha lojala kunder? (Lojalitet) 

8. Vad gör ni för att få just lojala kunder? (Lojalitet) 

9. Arbetar ni aktivt med att behålla era kunder genom hela livet? (Lojalitet) 

 

Marknadsföring/ information 

10. Vilka reklamkanaler använder ni för att nå ut till kunden? (Identitet och Image)  

11. Vilken kommunikationskanal ser ni som er viktigaste? (Identitet och Image) 

12. Hur ser nu på er hemsida? (Identitet och Image) 

13. Vad är det ni vill förmedla via hemsidan? (Identitet och Image) 

14. Hur ser ni på dem som inte har tillgång till Internet? (Identitet och Image) 

15. Lägger ni ner mycket tid på utformningen och utvecklingen av er hemsida? (Fysisk 

omgivning) 

16. Marknadsför ni er via någon slags sponsring? (Identitet och Image)  

17. Vad gör ni för att nå ut till nya kunder? (Kännedom)   

18. Vilken/vilka kundgrupper riktar ni er huvudsakligen emot? 

19. Hur vi ni positionera er på marknaden? Vad skiljer er från övriga hyresvärdar i Örnsköldsvik? 

(Associationer) 

20. Vad vill ni att kunden ska associera med ert varumärke? (Associationer)   

 

21. Vad står förtroende för er? (förtroende) 
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22. Känner ni att ni har era kunders fulla förtroende? (förtroende) 

23. Arbetar ni aktivt för att förbättra kundens förtroende för er som företag? På vilket sätt? 

(förtroende) 

24. Arbetar ni med att ta reda på vad kunden har för specifika behov? Om ja, hur? 

25. Är det något ni följer upp? Hur arbetar ni med att vända besvikna kunder till nöjda kunder? 

Gör ni uppföljningar på ev. undersökningar?  (förtroende) 

26. Får kunden kompensation ifall problem uppstår? (förtroende) 

27. I affärsplanen står att ni ska erbjuda mervärden så som hemförsäkring IP-telefoni, rabattkort. 

Hur informerar ni era kunder om detta? (Svarsbenägenhet) 

28. Rättvisa hyror skall införas, hur tar kunden del av denna information? Förstår kunden hur de 

nya hyrorna fungerar? (svarsbenägenhet) 

29. Hur håller ni era kunder uppdaterade ang. tex hyreshöjningar och annan information? 

(svarsbenägenhet) 

30. Har ni ofta telefon kö och obesvarade mail i inkorgen? (svarsbenägenhet) 

31. Hur lång tid tar det för kunden att få svar på mail? (svarsbenägenhet) 

32. Hur engagerad är era kunder? Ringer de in med klagomål och tips? (kommunikation) 

33. Kan ni säga att ni är överlag nöjda med era kunders engagemang? 

 

Standard 

34. Vilken standard strävar ni efter att ha i lägenheterna? Ex. renovera var 10år eller görs det när 

det behövs? (Fysisk omgivning)  

35. a) Har ni någon standard gällande tvättstuga och kvarterslokaler?  

b) Byts det ut när det behövs eller vill ni hålla er up-to-date med ny utrustning? (Fysisk 

omgivning) 

 

Personal  

36. Hur ser ert arbete ut med era bovärdar? Var har de sina kontor? 

37. Arbetar de självständigt eller efter riktlinjer? Har ni kontakt med dem? 

38. Träffas ni för att diskutera aktuella frågor, riktlinjer och visioner? (Fysisk omgivning)  

39. Satsar ni på internutbildningar hos er? (Kommunikation) 

 

Felanmälningar 

40. Hur ser arbetsprocessen ut då ni får in felanmälningar från kunden? 

41. Finns det någon återkoppling till kunden hur länge det kommer att ta? (Pålitlighet) 

42. Om ett fel blir anmält har ni någon uttalad arbetsgång som innebär att aktivt arbeta för att 

samma problem ej ska uppstå igen? (Pålitlighet ) 

43. Hur mycket information lagrar ni angående era bostäder och era boenden? (Pålitlighet) 
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Övrigt 

44. Ni säger i er affärsplan att ni ska gå från att vara utförare till en mer renodlad roll som 

beställare. Vad menar ni med? 

45. Ser ni någon risk med att ni förlorar kontakt med kunden om allt mer tjänster kommer från 

andra än er själva? 

 

Avslutningsvis 

46. Ni säger att ni nu lyfter upp huvudet mot kunden för att kunna utveckla ert varumärke samt 

förbättra servicen. Har ni en plan för hur detta ska gå till
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