
 

 

HSB och hushållsnära tjänster  
-En studie om informationsanvändning för 

utveckling av tjänster  
 

Per Spånt 

 
Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--07/00190--SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Industriell ekonomi 

 
 



 



 

HSB och hushållsnära tjänster 
 
 

- En studie om informationsanvändning för 
utveckling av tjänster  

 
 
 

HSB and household services  
 
 

- A study of information usage for development of 
services 

 
 

 
Per Spånt 

 
 
 
 
 
 

Handledare vid Linköpings Universitet: Karolina Elmhester 
Handledare hos HSB: Pernilla Bonde 

 
 

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--07/00190--SE 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Industriell Ekonomi 



 



 

Sammanfattning 
De senaste årens diskussioner kring hushållsnära tjänster har nu resulterat i ett skatteavdrag 
som började gälla den 1 juli 2007. Med anledning av att fler nu troligtvis har råd med hjälp i 
hemmet har HSB beslutat att se över möjligheten att erbjuda denna typ av tjänster till sina 
medlemmar. Syftet med detta arbete är att utreda och analysera hur HSB ska använda 
marknadsinformation för att kunna utveckla nya tjänster och ge grundläggande direktiv för 
marknadsföring av dessa.  
 
Genom att studera den teoretiska grund som finns för vilken typ av information som bör 
användas för tjänsteutveckling och genom att vidareutveckla dessa med hjälp av ytterligare 
teorier kan en analysmodell byggas upp. Denna teori pekar på såväl faktorer i företagets 
direkta närhet som på faktorer som ligger utanför företagets påverkan. Modellen används 
sedan praktiskt med den information som finns tillgänglig i form av exempelvis 
medlemsundersökningar, fokusgrupper och annan data. Resultatet av denna analys ger viktiga 
attribut som tjänsten bör innehålla som i sin tur ligger till grund för riktlinjer angående 
marknadsföringen. 
 
I detta arbeta har information rörande HSB och dess omvärld praktiskt använts tillsammans 
med modellen för att ta fram såväl viktiga attribut hos hushållsnära tjänster som för att ge 
grundläggande marknadsföringsdirektiv för dessa. Den information som tagits i bruk har 
främst kommit i från medlemsundersökningar och fokusgrupper men även exempelvis extern 
statistisk data, kostnadskalkyler och intervjuer har använts. Det visar sig att den information 
som finns tillgänglig i stort sett lämpar sig väl för användning med modellen och att denna 
därmed kan användas vid framtagandet av en tjänst. 
 
Som svar på syftet visar det sig att information bör användas med den teoretiska modell som 
tagits fram för att utveckla en tjänst och ge grundläggande direktiv för dess marknadsföring. 
Viktigt är här att använda sig av flera olika typer av information som exempelvis enkätsvar, 
fokusgrupper och interndata för att få såväl djup och bredd i undersökningen.  
 
 
 
 



 



 

Abstract 
The discussion about household services that has taken place over the last couple of years has 
finally resulted in the passing of a law, which gives tax reduction for such services from July 
1st 2007.  This reduction might give the opportunity to a broader segment of the population to 
invest in services that give household discharge. HSB, a federation of cooperative housing, 
sees an opening to offer these kinds of services to its members. The purpose of this thesis will 
be to give instructions on how to use information to extract the fundamental content of these 
services. It will also give basic marketing directives based upon this content.  
 
By studying the theoretical framework available on information requirements for service 
development and by advancing this framework with further theories an analysis model can be 
presented. The theories refer both factors close to the company as well as to factors that are 
not directly affectable by the company. This model is later used with the empirical data 
collected through member surveys, focal groups and other data sources. The result of this 
analysis is the fundamental content of the services which by it self generates the ideas of the 
marketing directives. 
 
In this thesis information regarding HSB and its surroundings has been used together with the 
model to extract both important content and basic marketing directives for household 
services. The information used has mainly been taken from member surveys and focal groups 
though external statistical data, cost calculations and interviews have also been sources of 
data. It turns out that the available information adapts well to the model and that the latter 
therefore can be used in the development process of a service. 
 
As an answer to the purpose of the thesis it turns out that information should be used with the 
presented model to develop a service and give its basic marketing directives. It is essential to 
use different sources of information as for example surveys, focal groups and internal data to 
cover both the width and the depth of the thesis.  
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till det problem som examensarbetet grundar sig på. Detta 
följs sedan av en formulering av rapportens syfte och en diskussion kring problemet. 

1.1 Problembakgrund 
Frågan om skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster har under längre tid varit central i 
den svenska politiska debatten och har nu resulterat i ett avdrag som trädde i kraft 1 juli, 
2007. (Riksdagen, 2007) Detta ger en retroaktiv skattereduktion, med möjlighet till jämkning, 
omfattande 50 % av utgifterna för hushållstjänster med ett maximalt avdrag på 50 000 kr per 
år. Åtgärden ska ge en minskning av den svarta marknad som idag dominerar denna sektor 
samtidigt som det ska bli ekonomiskt möjligt för fler att få avlastning i hemmet.  
 
Som ett resultat av ett minskat pris och en förväntad ökning av vit efterfrågan ser HSB 
möjligheter att eventuellt erbjuda sina medlemmar köp av hushållsnära tjänster. Detta skulle 
ses som ett steg i ledet för HSB: s koncept ”Det goda boendet” och förhoppningsvis bidra till 
ökad medlemsnytta, ett begrepp som är centralt för organisationens kooperativa tanke.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Då HSB står inför beslutet huruvida en ny typ av tjänst ska erbjudas till medlemmarna blir 
information om marknadsförutsättningarna av yttersta vikt. Edvardsson och Arnerup-Cooper 
(1998) pekar på vikten av att ha tillgång till information rörandes kunders behov och 
önskemål för att kunna tillfredställa dessa genom att erbjuda en tjänst. Vidare är inte endast 
den information som berör kunderna av relevans utan även analys av andra omvärldsfaktorer 
krävs för att på ett lyckat sätt kunna utforma och marknadsföra tjänsten. Hit hör exempelvis 
information om trender och förändringar som påverkar marknaden, företagets egen situation 
samt konkurrenters planer och agerande. 
 
Det allmänna problemet grundar sig i hur man ska använda information för att utforma 
attraktiva tjänsteerbjudanden till sina medlemmar som dessutom är konkurrenskraftiga på 
marknaden. Som tidigare nämnts är det bland annat nödvändighet att se till kundens behov i 
hopp om att skapa attraktiv tjänst som genererar värde för denna. Just värdebegreppet har fått 
en mer central roll i teorin under senare år vilket påpekas av såväl Grönroos (2002) som 
Normann (2001) och att i samverkan med kunden skapa värde för denna blivit ett krav för en 
framgångsrik verksamhet. För detta krävs det enligt MTC (2006) att information berörandes 
såväl företag som kund används på ett lämpligt sätt. Värdeskapande är starkt kopplat till 
relationer och med detta följer även diskussionen om kundrelationsbyggande och hur detta 
påverkar framtida försäljning. Detta är för HSB som kooperation en speciell faktor då 
medlemmarna hos HSB har både en handels- och en ägarrelation till företaget. Enligt Nilsson 
(2003) medför detta att både ett förmånligt pris för kund och avkastning för organisationen i 
helhet ska vägas mot varandra. Information blir här avgörande för att studera de relationer 
som finns och för att avgöra dess styrkor och möjligheter.  
 
Utöver frågan hur marknadsinformation skall användas till att utveckla nya tjänster skall även 
grundläggande direktiv för vilka avgörande faktorer som skall belysas i en senare 
marknadsföring av tjänsten tas fram. Dessa bör peka ut tjänstens konkurrensfördelar som 
enligt Lekvall och Wahlbin (2001) bör främjas vid planering av ett framtida 
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marknadsföringsprogram. Med grundläggande direktiven menas att dessa kommer att vara 
ytterst enkla och endast peka på initialt viktiga attribut som bör belysas 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda och analysera hur HSB ska använda 
marknadsinformation för att kunna utveckla nya tjänster och ge grundläggande direktiv för 
marknadsföring av dessa. 
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2 Beskrivning av verksamheten 
I detta kapitel beskrivs verksamheten hos HSB i kort och övergripande ordalag för att ge 
läsaren en insikt i vilken typ av organisation som den empiriska studien berör.  
 
 
Källa: (http://www.hsb.se) 

2.1 Historik 
Bostadsläget i 1920-talets Sverige var krisartat, präglat av spekulativt byggande och höga 
hyror. Som reaktion mot detta började bostadskonsumenterna att organisera sig och 1923 
grundades den första HSB-föreningen i Stockholm och året efter det Riksförbundet. Den 
ursprungliga tanken var ”Att organisera en kapitalbildning bland medlemmarna samt att för 
medlemmarnas räkning uppföra och förvalta bostäder”. Man försökte med att till låga 
kostnader bygga och förvalta bostäder som samtidigt skulle vara av god kvalitet. Under åren 
kom HSB att föra fram nymodigheter som, trots inledande skepsis, senare blev 
branschstandard. Exempel på detta är badrum i smålägenheter, maskintvättstugor och 
sopnedkast. Även ett flertal olika sidoverksamheter har figurerat i historien så som till 
exempel snickerier, marmorbrott och egna barnstugor.  Under senare år har en mer 
omfattande vårdverksamhet bedrivits lokalt som genom exempelvis HSB Omsorg i 
Stockholm. Det är mot den bakgrunden som HSB nu överväger att erbjuda sina medlemmar 
hushållsnära tjänster för att ge ytterligare mervärde för dessa.  

2.2 Mål 
HSB har två övergripande mål som är gemensamma för hela verksamheten. Det första är att 
man ”ska vara den bäst ansedda aktören gällande boende”. Som exempel på detta anges 
”arbete för hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling”, att företaget är 
”konkurrenskraftigt på marknaden” 
och ”hushåller med sina resurser” 
samt att ”attraherar kompetenta 
medarbetare”. Det andra 
övergripande målet är att ”tydligt 
visa att vi lever efter den kooperativa 
idén”. Detta skall uppnås genom att 
följa kärnvärderingarna 
engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan. 

2.3 Organisation 
Organisationsformen i HSB är 
uppbyggd i tre led där det första i 
dagsläget utgörs av 3 844 
bostadsrättsföreningar och deras över 
500 000 medlemmar. Nästföljande 
led är de regionala föreningarna som 
är 33 till antalet och här är såväl 
bostadsrättsinnehavarna, 
bostadsrättsföreningarna och bospararmedlemmar. Den sistnämnda kategorin utgörs av de 

Figur 1. HSB: s organisation, Källa: www.hsb.se 
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som sparar till framtida boende och då samtidigt köar för nyproducerade lägenheter. Det sista 
ledet i organisationen utgörs av Riksförbundet där de regionala föreningarna är medlemmar 
och som samordnar verksamheten på riksnivå. Självstyrandegraden för de olika 
komponenterna i organisationen är hög och många beslut har lagts ut på regional nivå. Utöver 
den ovan nämnda strukturen så finns det även ett antal bolag kopplade till 
regionalföreningarna och Riksförbundet som driver bostadsrelaterade verksamheter.  

2.4 HSB och hushållsnära tjänster idag 
Idag erbjuder vissa lokala HSB-föreningar hushållsnära tjänster till sina medlemmar i 
varierande omfattning. Detta sker dock i utan inblandning av instanser högre upp i 
organisationen. Vad som nu drivs som mest liknar en affärsmässig verksamhet med 
hushållsnära tjänster är HSB Omsorg som ligger under HSB Stockholm. Utöver 
vårdverksamhet och hemtjänst erbjuder de även hushållsnära tjänster där hemtjänsten inte 
räcker till. Med andra ord är dessa tjänster inte av större kommersiell karaktär. En bredare 
tjänst är den fastighetsskötsel som idag finns uppbyggd runt om i landet där 
lägenhetsinnehavarna mot betalning får hjälp med diverse problem i sina lägenheter. 



5 

3 Referensram  
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bas som ligger till grund för arbetet och möjliggör för 
en precisering av uppgiften. 

3.1 Marknadsinformation 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) talar om vikten av att ha tillgång till information 
gällande tjänsteföretagets närmiljö såväl som fjärrmiljö för att kunna skapa och marknadsföra 
ett tjänsterbjudande. Begreppet närmiljö innefattar kunder, konkurrenter, leverantörer/ 
mellanled, företaget i sig och direkt påverkande myndigheter samt samspelet mellan dessa. 
Med fjärrmiljö menas istället den omgivning som företaget inte direkt kan påverka utan sker i 
samhället i stort och delas enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) upp i exempelvis 
ekonomisk, demografisk, teknologisk, politisk och kulturell miljö.  
 
Information angående kunderna ser Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) som vital för att 
kunna utforma tjänster som speglar dessas behov och använda i marknadsföringen av 
erbjudandet. Lekvall och Wahlbin (2001) pekar på behovet av en studie av slutanvändarna 
där deras behov, preferenser och önskemål analyseras och man försöker kartlägga vilka 
problem hos kunden man försöker lösa med hjälp av tjänsten. Vidare försöker man fastställa 
vilka egenskaper hos den tänkta tjänsten som kunderna värderar, vilka krav som finns, hur 
stor efterfrågan är samt betalningsviljan för denna typ av tjänst. Grönroos (2002) ser även att 
kundinformation är en mycket viktig faktor i att skapa långsiktiga relationsinriktade kontakter 
med kunden genom kartläggning av önskemål.  
 
Eftersom företaget agerar på en öppen marknad blir enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper 
(1998) även information rörandes konkurrenter viktig vid utformning och marknadsföring av 
nya tjänster.  De anser att då marknadsföringskonceptet innebär att man skall tillmötesgå 
kundens önskemål och behov på ett mer tillfredsställande sätt än konkurrenterna så är behovet 
av kunskap om dessa stort. Även information om övriga aktörer i närmiljön, det vill säga 
leverantörer/mellanled, företaget i sig och direkt påverkande myndigheter menar Edvardsson 
och Arnerup-Cooper (1998) liksom Lekvall och Wahlbin (2001) är av betydelse. 
Informationsbehovet för leverantörer/mellanled blir enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 
aktuellt vid exempelvis bedömningar huruvida det finns leverantörer som kan tillhandahålla 
material som fodras av tjänsten. Detsamma gäller även eventuella mellanhänder som kan bli 
aktuella utifall tjänsterna inte skulle utföras i egen regi. Edvardsson och Arnerup-Cooper 
(1998) pekar även på betydelsen av information som finns inom företaget i sig där Lekvall 
och Wahlbin (2001) ger exempel så som uppbyggda relationer, resurser och organisation och 
företagskultur. Enligt Normann (2001) är synen på värdeskapande en mentalitet hos företaget 
varpå även värdeskapande bör innefattas under denna kategori. Slutligen talar Edvardsson 
och Arnerup-Cooper (1998) om att använda sig av information från myndigheter vars beslut 
direkt påverkar erbjudandet av tjänsten men som även i sin tur kan påverkas av företaget i 
form av till exempel lobbyarbete. 
 
Information angående fjärrmiljön, eller samhällsmiljön som Lekvall och Wahlbin (2001) 
betecknar den, måste enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) tas i beaktning både vid 
tjänsteutformningen och vid marknadsföringen. Faktorer ur färrmiljön kommer i denna 
undersökning dock få en mer undanskymd roll än de ur närmiljön och inte behandlas lika 
detaljerat som dessa. Anledningen till denna avgränsning är tidsmässig då en djupgående 
kartläggning av fjärrmiljön skulle bli mycket omfattande. Som en ekonomisk faktor nämner 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) köpkraft som vanligt förekommande i analyser över 
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hur tjänster kommer att efterfrågas. Här nämns även arbetslöshet som en viktig en fråga utifall 
tjänsten kräver kompetent arbetskraft. De demografiska faktorerna utgörs av till exempel 
befolkningens åldersfördelning. De tekniska, politiska och kulturella faktorerna påverkas av 
förändringar så som teknisk utveckling, avregleringar och attitydförändringar.  

3.2 Kundbehov 
Både Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) och Lekvall och Wahlbin (2001) pekar som 
tidigare nämnts på att en kartläggning av kundernas behov är viktig information för företaget 
vid utveckling av en ny produkt eller tjänst. Definitionen av behov är, som Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998) ser det, skillnaden mellan nuläget och det önskvärda läget och kan 
enligt Kotler och Armstrong (1997) vara av tre olika karaktärer: fysiologiska, sociala och 
psykologiska. De fysiologiska behoven utgörs av basala saker som föda, kläder och trygghet 
medan de sociala och psykologiska behoven är av annan natur. De sociala berör hur man 
agerar med andra, att man känner sig omtyckt eller är del av en grupp medan de psykologiska 
mer handlar om den enskilda personens behov av självkänsla och harmoni. Maslow (1943) 
har i sin behovstrappa skapat en följd för hur mänskliga behov uppfylls. Den fungerar så att 
de behov som återfinns längre ner i trappan måste vara uppfyllda innan de ovanför har 
möjlighet att bli det. De mest grundläggande behoven är de fysiologiska som handlar om 
exempelvis överlevnad vilket sedan följs av ett behov av trygghet. Då dessa är uppfyllda 
följer ett samhörighetsbehov då personen riktar sig till andra för omtanke och bekräftelse. De 
två sista stegen är behov av självuppskattning och status samt självförverkligande. Den 
förstnämnda av dessa innebär att man i jämförelse med andra uppnår ett gott rykte och hög 
prestige medan det senare och också det sista steget i behovstrappan handlar om att få ut det 
bästa ur sig själv som person. 

 
 
 

Fysiologiska behov

Trygghet

Samhörighet

Självuppskattning och status

Självförverkligande

Kärntjänst

Stöd-

och bitjänster

Sekundära 

behov

Primära behov

Figur 2. Maslows behovstrapp, Källa: Maslow (1943, s. 4-10), egen bild.  

Figur 3. Matchning av behov, Källa: Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998, s. 49).  
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Kotler och Armstrong (1997) menar vidare att behov objektifieras och blir till önskemål som i 
sin tur visar sig i form av efterfrågan av produkter. Ur Edvardssons och Arnerup-Coopers 
(1998) perspektiv kopplas de primära behoven samman med den av producent erbjudna 
kärntjänsten. På samma sätt har kunden sekundära behov som kopplas samman med stöd- och 
bitjänster (se avsnitt 3.6.1). För att kunden ska känna tillfredställelse krävs det att både de 
primära och sekundära behoven är uppfyllda vilket med andra ord betyder att kunden antar att 
vissa stöd- och bitjänster skall finnas till hands. 
 
För att se kopplingen mellan behov och produkt i omvänd ordning kan man likt Söderlund 
(1998) studera behovsnivåer. Dessa nivåer utgörs av Produktattribut, Nyttor och 
Bakomliggande mål vilka är sammanlänkande genom att man kan gå bakåt i kedjan då en 
kund väljer just en produkt. Utgående från produktattribut kan man se vilka egenskaper, såväl 
konkreta som abstrakta, hos produkten som tilltalar kunden. Nästa steg är att se vilken Nytta 
dessa egenskaper ger kunden. Här kan det gälla både funktionella nyttor som är direkta följder 
av nyttjandet av produkten, psykologiska nyttor som ser till det egna själbefinnandet eller 
sociala nyttor så som hur andra uppfattar konsumtionen av produkten. Denna nytta har i sin 
tur ett Bakomliggande mål som kan ses som den faktiska anledningen till köp av produkten. 
Söderlund ser ”självförverkligande, status, tillhörighet, respekt och ett långt och lyckligt liv” 
som exempel på sådana mål.  

Produktattribut

Nyttor

Bakomliggande mål

 

3.3 Kundrelationer 
Den ökade betydelsen för relationer mellan kund och leverantör påpekas av såväl Edvardsson 
och Arnerup-Cooper (1998) som Gummesson (1995). Många företag satsar idag avsevärt 
mycket mer på att vinna nya kunder än att få nyförsäljning hos de befintliga. Normann (1983) 
menar att detta är en felaktig strategi då jakt på nya kunder är ett mycket kostsammare 
alternativ än att satsa på de kunder man redan har. Detta eftersom processen för att hitta och 
sälja in nya kunder både är mycket penning- och tidskrävande. I fallet HSB och hushållsnära 
tjänster skulle detta kunna exemplifieras i skillnaden mellan att sälja tjänster till kunder som 
redan bor i HSB jämfört med utomstående kunder.  

Figur 4. Behovsnivåer, Källa: Söderlund (1998, s. 22),  
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Relationen mellan HSB och dess kunder är i detta fall unikt då det är ett bostadskooperativ 
där kunderna utöver konsumentrollen är såväl medlemmar som delägare. Gummeson (1995) 
tar i sina teorier om kunden som medlem upp denna typ av relation. Medlemskapet i ett 
kooperativ anser han vara ett äkta medlemskap vilket innebär att konsumenten ”handlar i egen 
butik” och att det kommersiella syftet från organisationen saknas. Han ser dock att detta 
medlemskap förändrats och istället blivit till ett pseudomedlemskap där medlemmen fungerar 
som vanlig kund och kooperativets särprägel från andra aktörer upphört. Utifrån Kooperativa 
Studier (2001) tas detta problem upp men här förs en betydligt mer positiva bild upp än den 
som Gummesson (1995) ger. Istället talas det om hur kooperativen måste förändras genom att 
spela på det sociala kapital som skapats. Detta sociala kapital finns i de nätverk som skapats 
mellan individerna i kooperationen och kan sägas utgöra det förtroende och respekt som 
skapats för organisationen.  
 
Normann (1983) betonar vikten med skalfördelar för serviceföretag, att utbyggda nätverk 
existerar och dras nytta av. För HSB är detta mycket påtagligt då man redan nu har en 
utbyggd infrastruktur i form av lokaler och logistik för att tillgodose kunderna. Han betonar 
även vikten av att kunna samköra tjänster vid geografisk närhet mellan kunderna för att 
minska transportkostnaderna. Detta får dock inte strida mot den kvalitetsfaktor som 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) anser flexibilitet vara. Att samköra tjänster får inte i 
alltför stor grad gå ut över kundens önskemål att få tjänsten utförd vid ett passande tillfälle. 
Även här kan man se att fördelarna med att den befintliga kundstrukturen där kunderna är 
samlade i HSB-bostadsområden och då förhoppningsvis kan koordineras och samköras 
geografiskt. För att upprätthålla och bygga vidare på de relationer som finns mellan företaget 
och kunderna är kundinformation enligt Grönroos (2002) en avgörande faktor. Utan sparad 
information om kunderna som kan återanvändas för att se tidigare önskemål blir enligt 
Grönroos (2002) ett långsiktigt relationsbyggande svårgenomfört.  

3.4 Värdeskapande 
Normann (2001) pekar på den ökade betydelsen av företaget som en värdeskapande 
organisatör. Detta kan ses som det tredje steget i företagets utvecklingsprocess gentemot 
kund som föregåtts av en produktorienterad syn där kunden setts som mottagare och den 
relationsinriktade synen där kunden setts som en källa till kundanpassning. I detta synsätt blir 
kunden istället en medproducent i tjänsteprocessen och företagets förmåga att skapa värde för 
kunden är avgörande. Normann (2001) understryker dock vikten av att fortfarande ha en 
produkt- och relationsrelaterad kompetens men att dessa vanligtvis infaller i organiseringen 

Industrialism

Kundbas-
hantering

Rekonfiguration
av värdeskapande
system

Syn på kunden

Med-
producent

Källa

Mottagare
(Marknad)

Produktion Relationer Organisera
värdeskapande

Avgörande
kompetens

Figur 5. Företagets utvecklingsprocess, Källa: Normann (2001, s 40). 
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av värdeskapande för kunden. Det gäller för företag att ta del av den för kunden 
värdeskapande processen. En viktig del av detta är att befria kunden från sysslor som 
leverantören kan utföra bättre genom erfarenhet och skalfördelar samt underlätta genom att 
göra saker som kunden inte kunnat eller haft tid till tidigare. Att värdeskapande är starkt 
kopplat till kunden understryks av Kowalkowski (2006) som anser att det inte bör ses som en 
intern process inom företaget utan istället i samverkan med kund. MTC (2006) pekar på 
vikten av att ha en långsiktig syn på värdeskapande i utvecklingsprocessen av tjänster och ta 
del av den information som kan komma från exempelvis strategiska och operativa avdelningar 
samt från kunder vilket kan generera idéer för nya typer av tjänster.  
 
 

Enligt MTC (2003) skapas tjänstens värde genom samverkan mellan tre olika logiker: 
Marknads-, Affärs- och Teknologiken. 
 
 Marknadslogiken kopplar de egenskaper, såväl positiva som negativa, till de önskemål 
kunden har. Det huvudsakliga syftet med detta är att skapa ett verkligt värde i tjänsten där 
kunden inser nyttan av den och tar till sig nya typer av tjänster. Likheter finns här med 
diskussionen i avsnittet om Kundbehov där kunders behov realiseras till önskemål i form av 
produkter. Likheter finns även till det Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) kallar för 
tjänstekonceptet där de värden tjänsten ger förmedlas till kunden genom att behov och 
tjänsteinnehåll matchas.  För att uppnå detta syfte bör enligt MTC (2003) först Tjänstens 
konkurrensfördel studeras genom att identifiera de fördelar som tjänsten har gentemot andra 
tjänster. Man bör även se huruvida kunden själv kan utföra tjänsten och hur enkelt det är för 
andra företag att kopiera den. Vidare bör Kundens uppfattning av tjänsten kartläggas. Här ges 
en förklaring till om tjänsten kommer att förändra kundens beteende eller om detta i sin tur 
måste förändras för att tjänsten ska accepteras. Gummesson (1995) pekar här med stöd av 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) på att kunden vanligtvis har en annan syn på tjänsten 
än leverantören. Det är även av yttersta vikt hur kunden idag löser de sysslor som tjänsten är 
skapt för att lösa. Även Tjänstens utformning är enligt MTC (2003) av betydelse då den bör 
passa den tilltänkta målgruppen för att där nå framgång.  
 

Figur 6. Värdeskapande logiker, Källa: MTC (2003, s. 90).  
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Affärslogiken baserar sig på att skapa värde för företaget som levererar tjänsten och samtidigt 
attrahera kunder med tjänster som för dem innebär värdeskapande. Det är därför mycket 
viktigt att man här försöker identifiera de kunskaper och prioriteringar som skapar värde både 
för leverantör och för kund. Man bör därför se till de Värdegenererande aktiviteter som finns 
i tjänsten och om dessa är på kortsiktig eller långsiktig basis för kunden. För att fastställa 
detta bör tjänstekonsumentens mångsidighet, refererat till som den femhövdade kunden 
studeras. Detta berör de olika roller som kunden har gentemot företaget. I HSB: s fall kan det 
dock röra sig om en sexhövdad kund då denna också är delägare i kooperationen. Det 
traditionella synsättet är i vart fall att kunden är en resurs med kunskaper och erfarenheter, en 
samproducent av tjänsten, en köpare, en slutanvändare samt en förmedlare av tjänstens 
konsekvenser, upplevelser och insikter. Genom att studera hur dessa roller påverkar varandra 
men även hur enskilda värden ser ut ger en bild av vilka konkurrensfördelar som tjänsten har 
samt hur värdena fördelar sig efter långsiktig- respektive kortsiktighet. Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998) för ett liknande resonemang där kundens engagemang är avgörande 
för tjänstens utveckling då denna aktivt bidrar med input till utvecklingsprocessen. Det blir 
enligt MTC (2003) även viktigt att se till de Värdefördelande aktiviteter som tjänsten har, det 
vill säga hur värdet fördelas mellan leverantör och kund. Det är här av vikt att se vad som 
skapar onödiga kostnader och se huruvida dessa kan undvikas genom att bättre se till 
kundernas teknikmognad, prioriteringar och beteenden. Liknande tankegång förs fram av 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) där kunden har en central plats i 
utvecklingsprocessen så att anpassning kan ske efter denna. Slutligen bör man även ta den 
totala Tjänsteportföljen i beaktning då nya tjänster introduceras. Då företagets anseende och 
image kan förändras av nytillkomna tjänster måste en genomgång och eventuell revidering av 
de befintliga tjänsterna göras.  
 
 
Teknologiken grundar sig på att tjänsterna ska kunna tillhandahållas via, för kunden, 
tillgängliga tekniska plattformar och att dessa skall stödja marknads- och affärslogikerna. 
Kundernas syn på tekniken är här en mycket viktig möjlighet för företaget men utgör i vissa 
fall även begränsningar då inte alla är snabba på att anamma ny teknik. Det blir därför av 
betydelse att studera kundernas Teknikmognad (Kundens roll) och därmed acceptansen för 
innovativ teknik. Valet av Teknisk plattform kan även bli mycket avgörande då standarder 
efter ett tag utarbetas och valet därför komma att visa sig felaktigt eller korrekt utifrån detta. 
Slutligen bör även Tjänstens utveckling och drift tas i beaktning och de inneboende 
erfarenheter från företaget, kunder och andra företag som legat till grund för detta. Man 
kommer här att behöva ta ställning till hur tidigt kunden ska involveras i processen och hur 
dennes kunskaper ska användas i utformningen av tjänsten. Normann (2001) pekar på 
teknikens innebörd för att få bort begränsningar för företaget. Han ser det som att företaget får 
friare tyglar när det gäller att bestämma tid, plats, utförare och i vilket sammanhang tjänsten 
ska utföras.  
 
Ett något förenklat exempel på samverkan mellan de olika logikerna ges av MTC (2006) i hur 
samtliga dessa faktorer måste tas i beaktning vid utformandet av en ny tjänst. Till att början 
måste tjänsten ur en affärssynpunkt vara genomförbar, det vill säga att exempelvis 
kostnaderna inte är för höga. Vidare krävs det ur ett marknadsperspektiv att tjänsten 
efterfrågas av kunderna och att tjänsten är genomförbar ur ett teknologiskt perspektiv. MTC 
(2006) trycker även betydelsen att se till alla logiker och inte nöja sig med att endast en eller 
två är tagna i beaktning.  
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Begreppet värde kan uppfattas som något abstrakt och omätbart och den värdeskapande 
processen borde därför vara svårgenomförd. Grönroos (2002) har definierat tre olika typer av 
kundupplevt värde som han presenterar i ekvationsform. Syftet med dessa är att hitta 
värdefrämjande respektive värdeminskande faktorer i relationen med kund. Då variablerna på 
många sätt kan anses som upplevda bör dessa ekvationer spegla de faktorer som påverkar det 
för kunden upplevda värdet snarare än att ge svar i absoluta tal. Vidare bör samtliga tre 
ekvationer beaktas då de ger olika infallsvinklar till problemet om kundvärde och dess 
påverkande faktorer. 
 
Den första ekvationen baserar sig på att värdet skapas vid varje konsumtionstillfälle och i 
relationen med leverantören. Denna utgörs av summan av Episodfördelar och 
Relationsfördelar som sätts i förhållande till Episodkostnader och Relationskostnader. 
Episodfördelar är de direkta fördelar som den köpta tjänsten ger vid varje köp medan 
Episodkostnaden utgör den kostnad, exempelvis pris, som uppkommer vid detta tillfälle. 
Relationsfördelar kan ses som det förtroende eller de band som skapas till leverantören 
medan motsvarande kostnader ses som de uppoffringar som krävs för att bibehålla relationen. 
Grönroos (2002) ser det som mycket viktigt för leverantören att ge intryck av att dessa 
relationsfördelar verkligen skapar ett värde för kunden och att de väger upp de kostnader som 
uppkommer. Relationskostnaden betonas även av Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) 
som ser den som omvänt proportionellt mot styrkan på kundens relation till företaget. Med 
andra ord minskar kostnaden då kundens relation till företaget stärks och vise versa. Detta kan 
göras genom att involvera kunden mer i utvecklingsprocessen och hålla en effektiv dialog 
med kunden.    

Kundens upplevda värde =
tnaderlationskosnaderEpisodkost

delarlationsförelarEpisodförd

Re

Re

+

+  

Den andra ekvationen som Grönroos (2002) presenterar baserar sig istället på att de fördelar 
som uppkommer antingen härrör från kärntjänsten eller från stöd- och bitjänster. Denna 
uppdelning görs för att fördelarna från kärntjänsten är kopplade till vad som egentligen 
genomförs och svarar för ett mått på teknisk kvalitet. Fördelarna från övriga tjänster ger enligt 
Grönroos (2002) på samma sätt svar på hur tjänstepaketet levereras och motsvarar funktionell 
kvalitet. Dessa fördelar sätts sedan i relation till priset på tjänsten och de Relationskostnader 
som förekommer. Här understryks det hur priset, som är ett kortsiktigt kostnadsmått, 
kombineras med kostnaderna att upprätthålla relationerna för att ge en mer långsiktig syn på 
kundens försakelser. För att öka kundens upplevda värde kan företaget därmed satsa på bättre 
kärnlösningar eller fler extratjänster men även fokusera på att sänka de uppoffringar kunden 
gör. Istället för att sänka priset, och därmed marginalerna, ser Grönroos (2002) istället det 
som viktigt att satsa på att minska kundens Relationskostnad genom en effektivare kontakt 
mellan kund och leverantör. Nilson (1993) har i sin definition av det han kallar för 
Värdebalansen valt en jämförelse där summan av de konkreta kärn- och tilläggsvärdena och 
de abstrakta dito sätts i relation till det upplevda priset för att ge en bild av kundens värdering 
av tjänsten. 
 

Kundens upplevda värde =
tnaderlationskosis

terExtratjänsgKärnlösnin

RePr +

+  

 

Ekvation 1. Kundens upplevda värde, Grönroos (2002, s. 158). 
 

Ekvation 2. Kundens upplevda värde, Grönroos (2002, s. 158). 
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Den sista ekvationen utgår ifrån att ett Relationsvärde, som kan vara av både positiv och 
negativ karaktär, skapas och sedan adderas till det Transaktionsvärde som tjänsten ger. Detta 
Transaktionsvärde är de direkta fördelar kopplade till kärntjänsten som uppkommer vid 
köpet. Relationsvärdet i sin tur avgörs av hur väl de extra tjänster som erbjuds och hur de 
fördelar som uppkommer genom relationen väger upp Relationskostnaderna. Om dessa 
kostnader är större är fördelarna så bidrar därmed Relationsvärdet till att sänka det totala 
kundupplevda värdet. Anledningarna till detta kan vara exempelvis att leverantörens system 
är komplicerade, tekniken svåranvänd eller personalen inkompetent vilka alla är exempel på 
så kallade värdeförintare. Ett vanligt misstag som ofta görs är försök att öka det totala värdet 
genom att addera vad som brukar kallas Tilläggsvärde. Detta görs ofta genom ytterligare 
tjänster men innehåller alltför ofta värdeförintare som vidare bidrar till att sänka det totala 
upplevda värdet.  
 
Kundens upplevda värde = delationsvärnsvärdeTransaktio Re±  

MTC (2006) har likt Grönroos (2002) använts sig av ekvationer för att beskriva de 
förhållanden som påverkar värdet för kunden. I detta fall rör det sig dock bara om en ekvation 
som ska ge en enkel sammanfattning av begreppet där kvaliteten hos tjänsten tillsammans 
med den erbjudna servicen sätts i förhållande till kostnaden och ledtiden för tjänsten. MTC 
(2006) framhäver vikten av servicedimensionen som tidigare ofta försummats i deras jakt på 
låga kostnader, kort ledtid och god kvalitet. Då de senare numera är tämligen utarbetade och 
därmed likriktade mellan företag så bör fokus istället riktas mot den erbjudna servicen för att 
höja det totala värdet för kunden. Detta kan enligt MTC (2006) göras genom exempelvis 
bättre kundsupport, ökad uppföljning och ökad flexibilitet gentemot kundkrav och marknad. 
Även Gummesson (1995) tar upp service som en faktor som påverkar kundens upplevda 
värde och är kopplat till relationsfördelar. Han ser det som väsentligt att hålla ge kunderna 
bästa möjliga service vilket i sin tur leder till att kunderna stannar och bidrar till lönsamhet för 
företaget.  
 

Värde=
LedtidKostnad

ServiceKvalitet

!

!  

 
 
 
 

3.5 Konkurrentteori 
Porter (1980) har i sin modell av konkurrenskrafter som framhålls av såväl Jobber (2004) som 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) pekat ut fem krafter som påverkar konkurrensen i en 
bransch och kring vilken information som bör inhämtas och analyseras. Dessa krafter är 
konkurrensen bland existerande företag, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från 
nyetablerare, köparnas förhandlingsstyrka och hot från substitutprodukter eller tjänster. 
Dessa krafter påverkas i sin tur av ett flertal olika faktorer. Konkurrensen bland existerande 
företag på marknaden avgörs exempelvis av marknadens tillväxtbarriärer för att lämna 
marknaden. Leverantörers förhandlingsförmåga kan variera beroende på särprägeln på 
halvfabrikaten och hot från nyetablerare på de barriärer som finns på att komma in på 
marknaden. Köparnas förhandlingsförmåga och hot från substitut kan sin tur bero på faktorer 
så som köpta volymer respektive prestation satt i relation till pris.  

Ekvation 3. Kundens upplevda värde, Grönroos (2002, s. 158).  

Ekvation 4 Värde, MTC (2006, s. 10) 
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För att hantera konkurrenskrafterna finns det tre olika typer av ansatser som företaget bör ha i 
sin strategi gentemot konkurrenter. Den första är enligt Porter (1980) att satsa på 
kostnadsöverlägsenhet där man har lägre kostnader än konkurrenterna samtidigt som man tar 
ut ett marknadspris vilket ger högre vinster än konkurrenterna.  En annan ansats är 
differentiering där man istället erbjuder produkter eller tjänster som i branschen uppfattas som 
unika och på så sätt skapar märkeslojalitet och mindre priskänslighet hos konsumenterna. Den 
sista ansatsen är enligt Porter (1980) fokusering där man exempelvis väljer ut en viss typ av 
målgrupp eller geografisk marknad vilken försäljningen riktas mot.  
 
Vid en analys av konkurrenter ser Porter (1980) fyra komponenter som berör hur information 
om såväl befintliga som potentiella konkurrenter ska användas. De fyra komponenterna utgörs 
av konkurrenternas framtida mål, aktuell strategi, uppfattningar och antaganden som 
konkurrenten gör om sig själv och marknaden samt möjligheter för konkurrenten som avgörs 
av både dess styrkor och svagheter. Genom att använda dessa komponenter vid analys av 
konkurrenter kan man enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) förutse huruvida 
konkurrenterna till exempel ändrar strategi vid förändringar i omvärlden för att uppnå sina 
mål. 
 

3.6 Marknadsmix för tjänster 
För att utforma ett marknadsföringsprogram, eller som i detta fall ge grundläggande direktiv i 
frågan, kan man som Lekvall och Wahlbin (2001) föreslår använda sig av den klassiska 
marknadsmixteorin. Marknadsmixen är enligt Kotler och Armstrong (1997) de kontrollerbara 
och taktiska verktyg som kan användas för att påverka marknaden genom att användas som 
konkurrensmedel i marknadsföringen. En kartläggning av marknadsmixen för tjänster kräver, 
vilket understryks av Jobber (2004), en utökning av den grundläggande marknadsmixen som 
avser varor. Utöver de ursprungliga fyra P:na i form av produkt, pris, plats och promotion så 
tillkommer tre ytterligare variabler som behöver tas i beaktning. Enligt Jobber (2004) och 
Zeitmahl m.fl.(1985) är dessa tre people (människor), physical evidence (omgivning) samt 
process. Från den skandinaviska skolan med representanter så som Grönroos, Edvardsson och 
Gummesson har en hel del kritik riktats mot marknadsmixen och dess starka ställning i teorin. 
Gummesson (1995) menar till exempel att den är alltför leverantörsorienterad där man 
försöker styra kunden till köp utan att göra närmare analyser av dennes beteende. Edvardsson 
Arnerup-Cooper (1998) har en något mer positiv syn där han förespråkar en utökning av 
marknadsmixen enligt Zeitmahl och Bitner (1985) men är enig med Gummesson om att de 
ursprungliga P:na bör ha en mer stödjande roll gentemot de, som han ser det, mer centrala 
nätverks- och relationsbegreppen.  
 
I denna framställning har inte samtliga marknadsmixvariabler tagits med utan författaren har 
valt att endast inkludera produkt, pris och process. Anledningen till detta är att författaren 
endast ska peka på faktorer som ska belysas i marknadsföringen av tjänsterna men inte 
genomföra själva marknadsföringen eller valet av marknadskanaler. Processen blir intressant 
då den enligt Jobber (2004) innefattar hur kunderna tillhandahålls tjänsten och huruvida det 
kan användas som en konkurrensfördel. Varken människor eller omgivning kommer att tas 
upp då arbetet varken kommer att behandla rekrytering av personal eller någon utformning av 
arbetskläder etc.  
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3.6.1 Produkt 
Detta utgör den egentliga tjänsten som utförs, vilket i fallet hushållsnära tjänster skulle 
innefatta själva städningen, fönsterputsningen eller tvättningen. Karaktäristiskt för dessa är, 
liksom för alla tjänster, enligt Jobber (2004) och Zeitmahl och Bitner (1985) att de är 
abstrakta, lågt standardiserade, inte går att lagra samt att produktion och konsumtion sker 
samtidigt. Dessa fyra attribut medför i sin tur till en rad skillnader i jämförelse med en vara.  
 
Tjänstens karaktäristik kritiseras dock hårt av Gummesson (1995) som avfärdar många av 
dess attribut rätt omgående. Han menar att en tjänst inte alls är abstrakt då mycket av det som 
inkluderas i tjänsten är högst konkret. Som exempel ger han mat, personal och skakningar vid 
turbulens vid en flygresa. Kotler och Armstrong (1997) har här i sin tur rangordnat tjänster 
efter hur konkreta respektive abstrakta de är för att visa att båda typer av attribut existerar i 
olika hög grad beroende på typen av tjänst. Gummesson (1995) pekar även på den stora 
standardisering som finns av tjänster inom snabbmat som fungerar enligt ”verkstadsprincip” 
och att tjänster därmed till en viss grad kan standardiseras. Den bristande förmågan att lagra 
tjänster ser han inte heller som relevant då den indirekt lagras i produkter, system, byggnader, 
kunskap och människor. Han är dock samstämmig med Jobber (2004) angående den samtida 
produktionen och konsumtionen av tjänsten och pekar här på innebörden av relationen mellan 
kund och leverantör.  
 
Utifrån Edvardssons och Arnerup-Coopers (1998) perspektiv utgörs produktvariabeln av ett 
tjänsteerbjudande. Han hänvisar till en av Grönroos (2002) genomförd uppdelning av tjänsten 
i kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Kärntjänsten utgörs i detta fall av hushållstjänsten, det 
basala kunderbjudandet. Bitjänster är de ytterligare tjänster som krävs för att kärntjänsten ska 
fungera på tillfredställande sätt medan stödtjänsterna används för att differentiera sig från 
konkurrenterna. En bitjänst skulle här kunna vara ett webbaserat bokningssystem för 
hushållstjänster medan en stödtjänst skulle kunna vara möjligheten att HSB fakturerar tjänsten 
på hyresavin, en konkurrensfördel gentemot vanliga städföretag. En alternativ infallsvinkel 
när det gäller HSB är att se till hela företagets verksamhet istället för att enbart se till 

Figur 7.  Marknadsmixvariabler, Jobber (2004, s. 813), egen bild. 

Produkt

Pris

Plats

Promotion

Process

Människor

Omgivning

Ursprunglig Marknadsmix

Utökade
Marknadsmixvariabler

Studerade variabler



15 

hushållsnära tjänster. Kärntjänsten torde i sådana fall vara boendet och hushållstjänsten 
reduceras till att antingen vara en bitjänst som underlättar boendet eller en stödjande tjänst 
som bidrar till att folk väljer HSB framför andra leverantörer av bostäder. Normann (1983) 
har istället valt uppdelningen kärnservice och 
perifer service. Kärnservicen är här densamma 
som kärntjänsten i den tidigare nämnda 
modellen medan periferservicen inkluderar både 
bi- och stödtjänster. Enligt denna teori styr den 
perifera servicen ofta kundens val då skillnaden 
mellan olika företags kärntjänster är väldigt 
liten.  
 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) styr 
kundkraven utformningen av det totala 
erbjudandet gentemot kundkonkurrensen på 
marknaden huruvida detta erbjudande är 
tillräckligt bra. Information angående så väl 
kunders behov som konkurrenternas tjänster 
måste därmed analyseras vid utveckling av 
nya tjänster. Grönroos (2002) pekar på 
vikten av att egenskaperna hos 
tjänsteerbjudandet definieras utefter de 
fördelar kunden vill uppnå med tjänsten och att dessa står sig gentemot de tjänster som 
konkurrenter erbjuder. Ur detta definieras sedan ett koncept för tjänsten, det vill säga 
företagets avsikter med tjänsten.  

3.6.2 Pris 
Variabeln Pris är en svårhanterad men viktig faktor gällande tjänster. Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998) ser främst två försvårande omständigheter vid prissättning av tjänster. 
Den första är variationen i utförande vilket försvårar för kunden att utvärdera tjänsten innan 
den utförs eller i värsta fall inte veta slutpriset innan tjänsten är slutförd. Det andra problemet 
med tjänster är deras immateriella karaktär som leder till en mer komplicerad situation både 
för kund och producent. För kunden blir det mer abstrakt vad han köper medan producenten 
måste definiera bättre vad det egentligen är han erbjuder. Jobber (2004) ser här priset mer som 
en del av lösningen på problemen då det ska fungera som vägledande för kunden och skapa en 
uppfattning om kvaliteten. Detta skiljer sig en aning från Normann (1983) som istället trycker 
på innebörden av att tjänsteföretaget bör anpassa sig efter kundens förväntningar gällande 
prissättningen. Detta ses som ännu viktigare om marknaden är hårt konkurrensutsatt eftersom 
kunden då har god kännedom om vad konkurrenterna tar betalt för sina tjänster 
 
Utöver riktlinje för kvalitet ser Jobber (2004) även två andra fundamentala uppgifter för 
prisvariabeln, nämligen som utjämnare för efterfrågan och som segmenteringsvariabel. Som 
en följd av oförmågan att lagra tjänster och en ofta ojämn efterfrågan kan prisvariationer 
användas för att jämna ut denna och på så sätt få en mer kontinuerlig beläggningsgrad vilket 
även Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) är eniga om. För segmentering av 
kundgrupperna skulle pris inneha uppgiften att dela upp kunderna efter priskänslighet vilket i 
sin tur ger en bild av vilka konsumenter som är villiga att betala mer (eller mindre) för en viss 
typ av tjänst. Denna åsikt delas av Norrman (1983) som anser att priset bör ”avspegla och 
främja serviceskillnader som hör samman med markandssegmentering”. För HSB skulle dock 
denna typ av uppdelning inte vara aktuell som en följd av dess bakgrund i folkrörelsen. 

Kärntjänst

Stöd-

och bitjänster

Figur 8. Produktuppdelning, Källa: Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998, s. 216).  
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Gällande den egentliga prissättningen pekar 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) på vikten 
av att inte enbart se till kostnadskalkylerna för att 
beräkna priset. Han ser det så att relationen mellan 
kund och producent i stort sett blivit viktigare än 
själva priset på tjänsten och att därför både 
leverantörens prissättning och kundens 
leverantörsval bör grunda sig mer på ”marknadens 
förutsättningar, villkor och krav” än på 
traditionella kostnadskalkyler. Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998) föreslår vidare en 
prissättningsmodell baserat på företagets självkostnad, konkurrenternas prissättning och 
kundens värde. Som en undre prisgräns anges företagets självkostnad vilken rimligtvis inte 
bör understigas. Det för kunden upplevda värdet anger en övre prisgräns för tjänsten då det 
enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998)  inte finns några alternativ. Då marknaden är 
hårt konkurrensutsatt och standardiseringsgraden hög kommer istället konkurrenternas 
prissättning vara avgörande. Han pekar dock även på att företag med en god image i vissa fall 
har möjlighet att ta ut högre priser än konkurrenterna på grund av sitt fina anseende hos 
kunden.  
 
Jobber (2004) har i sin tur angivit fem stycken tekniker för prissättning baserade på olika 
strategier. En metod är att använda sig av kompenserande prissättning. Där väljer man att 
sätta ett lågt pris på själva kärntjänsten för att sedan kompensera detta låga pris med diverse 
tillägg för ytterligare tjänster. Detta kan ses som en upplösning av tjänstepaketet vilket 
Norrman (1983) ser som en växande trend med ökad enskild prissättning av komponenterna. 
 
En annan metod som Jobber (2004) nämner är att använda sig av lockpriser på tjänster för att 
såväl dra till sig nya kunder samt förhindra befintliga kunder att gå till andra leverantörer. 
Viktigt är dock att priserna inte understiger självkostnaden för att tjänsten ska vara lönsam att 
leverera på lång sikt vilket Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) påpekar. Ytterligare 
strategier är att använda sig av avledande prissättning där ett utvalt antal tjänster erbjuds till 
ett lågt pris för att skapa en prisvärd profil av företaget eller rovdjursmässig prissättning där 
priset sätts under konkurrenternas för att få bort dessa från marknaden. När sedan 
konkurrenterna försvunnit höjs priset. Även här gäller det ur lönsamhetssynpunkt att priserna 
på lång sikt inte understiger självkostnaden. Denna metod är dock moraliskt och i vissa fall 
juridiskt förkastlig och är därför inte av intresse.  
 
Slutligen nämner Jobber (2004) en strategi som garanterar kunden resultat och betalar fullt 
pris först när han känner att detta gemensamt avtalade resultat är uppnått. Denna metod verkar 
stämma väl överens med Edvardssons och Arnerup-Cooper (1998) och Norrmans (1983) 
åsikter om relationernas ökade roll inom tjänstemarknadsföringen samt den senares syn på att 
priset främst skall utgå från det av kunden upplevda värdet. Schäder (1995) nämner ytterligare 
en metod, Price lining, där priset hålls konstant medan kostnaderna regleras genom ändrad 
servicenivå. Detta kan dock vara mycket farligt då kunderna byggt upp förväntningar om en 
viss servicenivå som sedan inte hålls. Detta kan i sin tur bidra till ett raserat förhållande. 
 
Oavsett vilken strategi man väljer att använda bör man enligt Edvardsson och Arnerup-
Cooper (1998) tillgodogöra sig viss information baserad på den modell som beskrivs i figur 9. 

Självkostnad

Kundvärde

Rimligt pris

Figur 9. Prisintervall, Källa: Edvardsson 
(1998, s. 280), egen bild. 
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Sådan information bör spegla kundernas betalningsvilja, konkurrenternas priser, den egna 
självkostnaden samt hur prissättningen sker i branschen.   
 

3.6.3 Process 
Denna variabel behandlar enligt Jobber (2004) de procedurer, mekanismer och flöden av 
aktiviteter som bidrar till att en tjänst levereras till kund och bidrar stort till hur kvaliteten på 
tjänsten uppfattas. Konkurrensfördelar kan för företaget nås genom att minska exempelvis 
ledtiderna mellan beställning och utförande eller genom att exempelvis använda huvudnyckel 
vid städtjänster så att kunden inte behöver vara hemma vid städtillfället. Jobber (2004) pekar 
även på hur viktigt det är att kunna erbjuda effektiv service med korta kötider för att 
tillfredställa kunderna.  Ur informationsanvändningssynpunkt ser Lekvall och Wahlbin (2001) 
det som viktigt att urskilja vilka krav som kunderna har på utförandet och servicen.  
 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) talar om vikten av att processen tidigt definieras för 
att nå ett jämt och bra resultat. Eftersom konkreta produkter saknas blir det istället 
bemötandet vid själva utförandet som tillsammans med resultatet blir avgörande för hur 
kunden uppfattar tjänsten. Vidare är även nivån på utförandet viktigt sett till kundens 
förväntningar då både över- och underprestationer bidrar till att förvrida dessa. Det är här av 
stor vikt att vårda det rykte man har hos kunderna och spela på det i utförandet av tjänsten. 
Även Grönroos (2002) pekar på vikten av att göra ett gott intryck på kunden vid tjänstemötet 
och planera processen noga i förväg.   
 
Även om detta arbete inte kommer att behandla processen i mer detaljerad form utan endast 
peka på de konkurrensfördelar som bör belysas bör den som nämnts ovan planeras noggrant. 
Om så inte sker kan det enligt Grönroos (2002) uppstå kvalitetsproblem som väsentligt skadar 
kundens intryck av företaget och dess tjänster.  

3.7 Sammankoppling och användning av teorier 
Utgående från diskussionen kring innehållet i marknadsinformation tar den teoretiska grunden 
sitt avstamp. Författaren har av avgränsningsskäl först och främst valt att koncentrera sig på 
närmiljön även om fjärrmiljön återfinns, dock utan likvärdig utveckling av den teoretiska 
bakgrunden. Inom närmiljön är det främst faktorerna kunder, konkurrenter och företaget i sig 
som ges ett ytterligare teoretiskt djup. Anledningen till detta är även det av avgränsningsskäl 
då arbetet som tidigare nämnts redan är brett. Faktorn kunder leder in på diskussionen kring 
kundbehov, värdeskapande och relationer. Dessa är i sig nära sammanlänkande vilket kan 
utläsas i diskussionen där de olika begreppen lätt flyter samman då exempelvis 
relationsfördelar diskuteras i avsnittet om värdeskapande.  
 
Rörande behov kommer teorier så som Maslows (1943) behovstrapp, Kotlers och Armstrongs 
(1997) karaktärer av behov och Söderlunds (1998) behovsnivåer att användas. Behovstrappan 
har valts för att ge indikationer på prioriteringsordning bland kunderna och är viktig för att 
spegla behovets relevans. Teorin om karaktärerna av behov har valts för att klassificera de 
behov som identifierats även om det kanske inte är av samma intresse som prioriteringar av 
dessa. Slutligen tas behovsnivåerna med eftersom de ger en koppling mellan tjänsten, dess 
nytta och de bakomliggande mål som finns till köpet. Teorin om sekundära och primära 
behov som Edvardsson och Cooper (1998) är viktig men kan vara svår att tillämpa varvid 
kärn- respektive bi- och stödtjänster kanske får väljas på andra premisser än behov. Detta 
eftersom primära och sekundära behov kan vara svåra att skilja på. 
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Sett till värdeskapande för kund kommer de ekvationer för kundvärde som presenteras av 
Grönroos (2002) att användas. Anledningen till detta är att de ger en bra bild av hur olika 
faktorer påverkar det upplevda värdet hos kunden. Författaren har här valt att inte använda sig 
av det som Nilson (1993) kallar för Värdebalansen då den är snarlik Grönroos (2002) tredje 
ekvation med skillnaden att den saknar ett relationsperspektiv. Även den värdeekvation som 
MTC (2006) presenterar ser författaren som relevant då den lägger fokus på servicen i 
tjänsten. Att denna koppling mellan service och värdeskapande ytterligare förstärks av 
Gummeson (1995) ökar teorins trovärdighet.  
 
Sett till relationerna mellan kund och företag är teorierna samstämmiga angående om 
betydelsen av dessa. Därför kommer Normans (1983) teorier om vikten av försäljning till 
befintliga kunder och en existerande infrastruktur att vara mycket relevant. Den stora frågan 
är här istället synen på den kooperativa verksamheten där Gummeson (1995) har en betydligt 
mer negativ syn än Kooperativa Studier. Författaren har här valt att ta med sig båda 
perspektiven i det fortsatta arbetet för att på så sätt nyansera bilden.  
 
För konkurrenterna har en teoretisk grund för de studerade aspekter lagts i avsnittet 
Konkurrentteori där beskrivningar för hur kartläggning och analys av konkurrenter ska gå till. 
Här får Porters (1980) teorier stöd av såväl Jobber (2004) som Edvardsson och Arnerup-
Cooper (1998) och författaren har därför valt att gå vidare med dessa. Teorierna innefattar 
konkurrenskrafterna som ger en bild av påverkan på konkurrensen i branschen och ligger till 
grund för valet av ansats för konkurrensansats. Hit hör även de komponenter som finns 
angående konkurrentanalys som valts med anledning av att de ska ge en bild av företagets 
konkurrenter.  
 
Rörande faktorn företaget i sig återfinns de teoretiska fördjupningarna främst avsnitten om 
relationer och värdeskapande. För relationerna, som nu ses ur företagets perspektiv, tas de 
teorier som presenterades i diskussionen om kunderna med berörande vikten av relationer och 
kooperativets roll. Sett till värdeskapande utifrån ett perspektiv hur värde skapas i processer 
inom företaget har författaren valt att tillämpa de logiker som anges av MTC (2003, 2006) 
eftersom de ger en komplett bild av de olika processerna. Dessa teorier styrks av de likheter 
som finns med teorier som förs fram av Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) och 
Gummesson (1995). Som ett tillägg till teknologiken bör även Normanns (2001) yttrande om 
tekniken som ett redskap för att få friare tyglar tas i beaktning.   
 
Sett till marknadsmixvariablerna har de valts trots den kritik som riktats mot marknadsmixen 
generellt. Detta för att författaren anser att de ger en överskådlig bild och uppdelning av det 
som ska belysas. Utifrån variabeln Produkt är det utöver anpassningen till kundkraven även 
viktig att ha med sig karaktären hos en tjänst. Författaren ser här de attribut som förs fram av 
Jobber (2004) och Zeitmahl och Bitner (1985) som relevanta samt Kotlers och Armstrongs 
(1997) syn på nyansering av tjänstens karaktär. Den kritik som förs fram av Gummesson 
(1995) är lite väl hård men bidrar till en nyansering av tjänstebegreppet då han pekar på 
svårigheter i klassificering. Gällande uppdelningen av tjänsten har två olika begrepp av 
Grönroos (2002) respektive Normann (1983) presenterats. Huruvida en uppdelning mellan 
kärntjänst, bitjänst och stödtjänst eller mellan kärnservice och periferservice anser författaren 
att den förstnämnda är mer specifik och därför bättre lämpad.  
 
För variabeln Pris står teorierna emot varandra huruvida tjänstens pris skall vägleda kunden 
eller om kundens förväntningar skall vägleda prissättningen. Här faller valet på det 
förstnämnda som framförs av Jobber (2004). Detta då kundernas förväntningar på pris är 
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svårmätbara och tjänsten som erbjuds obeprövad. Även att använda Pris som utjämnare av 
efterfrågan kan vara av relevans då säsongsvariationer kan förekomma medan det som 
segmenteringsvariabel är tämligen ointressant då tjänsterna ska erbjudas till alla medlemmar.  
Sett till själva prissättningen bör Edvardssons och Arnerups-Coopers modell med intervall på 
priset kombineras med de strategier som förs fram av Jobber (2004) och kompletteras av 
ytterligare författare. På så sätt ges både ett rimligt pris och långsiktig strategi.  
 
Utifrån Process är de teoretiska verktyg som bli till användning innebörden av att hålla god 
service och korta ledtider samt det faktum att man har ett rykte gentemot kunden att spela på . 
Även vikten av att noggrant planera processen är här av väsentlig innebörd. Dessa teorier förs 
fram av såväl Jobber (2004), Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) som Grönroos (2002). 
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4 Uppgiftsprecisering  
I detta kapitel preciseras problemet med hjälp av teorierna i referensramen och en 
analysmodell tas fram för hur de empiriska data ska analyseras. Slutligen görs avgränsningar 
för arbetet där aspekter som inte kommer att behandlas redovisas.   

4.1 Nedbrytning av syftet  
Det ursprungliga syftet får anses vara relativt brett och lyder: 
 

Syftet med examensarbetet är att utreda och analysera hur HSB ska använda 
marknadsinformation för att kunna utveckla nya tjänster och ge grundläggande direktiv 
för marknadsföring av dessa. 

 
För att fortsätta arbetet krävs det enligt Lekvall och Wahlbin (2001) att träffsäkerheten ökas 
genom att syftet bryts ner i mer specifika frågeställningar. Frågan hur marknadsinformation 
skall användas för att utveckla nya tjänster handlar om hur företaget skall plocka ut viktiga 
faktorer ur informationen från när- respektive fjärrmiljön som bör ligga till grund för 
utformning av en ny tjänst. I referensramen beskrivs närmiljön som innefattandes av kunder, 
konkurrenter, leverantörer/mellanled, företaget i sig och direkt påverkande myndigheter.  Om 
man utgår från kunderna blir enligt kapitel 3.1 faktorer så som behov, preferenser, önskemål, 
efterfrågan och betalningsvilja men även faktorer som nämnts senare i referensramen så som 
relationen mellan företag och kund och kundvärde av betydelse.  
 
Nästföljande informationskomponent i närmiljön som bör studeras rör konkurrenterna. 
Utifrån Porters (1980) perspektiv bör information både om de krafter som påverkar 
konkurrensen i branschen och om befintliga respektive potentiella konkurrenter analyseras 
och tas i beaktning vid utformandet av tjänster. Även prisbilden hos konkurrenterna bör enligt 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) här tas i beaktning. Vidare bör hänsyn tas till 
information som finns om de leverantörer/mellanled som kan bli aktuella i samband med 
erbjudandet av tjänsterna. Detsamma gäller såväl information om företaget i sig och de 
myndigheter vars beslut direkt påverkar företaget. Inom företaget krävs att man ser de 
värdeskapande processer som sker, de relationer som finns, resurser samt organisationens 
utformning. Dessa data måste tas i beaktning och användas på sådant sätt i 
tjänsteutformningen att vitala faktorer identifieras och belyses innan tjänsten presenteras. Ur 
denna diskussion kring närmiljön uppkommer frågeställningen:  

 
Hur ska information rörande närmiljön användas vid utformning av en ny tjänst? 
 

Denna kan i sin tur brytas ner ytterligare till en frågeställning för varje komponent men blir då 
tämligen repetitivt varpå författaren istället valt att presentera det på ovanstående sätt.  
 
Vid analys av fjärrmiljön tar man enligt Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) hänsyn till 
de samhälliga faktorer som påverkar den tjänst som företaget skall erbjuda utan att det 
motsatta förhållandet råder. Dessa är av stor betydelse för hur tjänsten skall utformas för att 
exempelvis kunna följa de ekonomiska, demografiska, teknologiska, politiska och kulturella 
faktorer som påverkar erbjudandet. Som tidigare nämnts kommer inte fjärmiljön att diskuteras 
lika ingående som närmiljön men ett antal aspekter av faktorerna har valt att diskuteras. Ur de 
ekonomiska faktorerna kommer köpkraften, ränteläget och arbetslösheten att tas upp som 
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indikatorer på det allmänna ekonomiska läget. Utöver de två första som presenterats av 
Edvardsson och Arnerup-Cooper (1998) i referensramen så har räntenivån valts för att dess 
utveckling har en stor påverkan på hushållens framtida köpkraft i form av exempelvis dyrare 
bolån. Den demografiska delen kommer att beröra åldersfördelningen i samhället och hur den 
könsrelaterade arbetsfördelningen ser ut. Anledningen till detta är att spegla en eventuellt 
åldrande befolkning och en minskning av antalet hemmavarande kvinnor. Gällande de 
teknologiska faktorerna kommer Internet- och datoranvändning att gås igenom då 
Internetbokning är den enda synbara tekniska aspekt på tjänsten. Gällande de politiska och 
kulturella faktorerna kommer främst politisk framtid och attityder till tjänsten tas upp. 
Avregleringar som nämndes i referensramen är tämligen oväsentliga för denna typ av tjänst 
och kommer därför inte att behandlas. Detta genererar likt diskussionen kring närmiljön en 
frågeställning som komponentvis kan brytas ner ytterligare men som av samma skäl lämnats 
ganska generell: 
 

Hur ska information rörande fjärrmiljön användas vid utformning av en ny tjänst?
  

Slutligen skall även grundläggande direktiv för vilka konkurrensfördelar som bör 
understrykas i senare marknadsföringsprogram ges. Dessa baserar sig på den avgränsade 
marknadsmixmodellen för tjänster som nämns i kapitel 3.6 där variablerna produkt, pris och 
process plockats ut. För att kunna belysa de fördelar som den egna tjänsten har gentemot 
konkurrenternas dito krävs det att information kring variablerna används på sådant sätt att 
detta blir påtagligt för kunden. Detta leder fram till frågeställningen: 
 

Hur ska information användas för att ge grundläggande direktiv för marknadsföringen 
med avseende på marknadsmixvariablerna produkt, pris och process? 

4.2 Analysmodell 
För att visa på hur data skall analysera har en analysmodell tagits fram. Denna baseras på de 
teorier som valts ur referensramen och de preciserade frågeställningar som definierats i 
tidigare avsnitt. Med hjälp av denna kommer i empiriavsnittet sedan fallet med hushållsnära 
tjänster att analyseras och modellen därmed testas. Då det empiriska exemplet innefattar en 
organisation som är av kooperativ form påverkar detta givetvis ett flertal variabler i företagets 
närmiljö. Exempelvis ser kundens relation till företaget annorlunda ut än för ett regelrätt 
vinstdrivande företag då kunden förutom konsument även är delägare. Även den 
värdeskapande processen ändras här då affärslogiken får ytterligare en dimension.  
 
Analysmodellen är i stora drag uppbyggd på sådant sätt att information analyseras utifrån de 
faktorer som presenterades i referensramen och kunde delas upp i när- respektive fjärrmiljön. 
Vissa faktorer har här getts en djupare teoretisk bakgrund medan andra endast beskrivits mer 
ytligt. Valet mellan vilka som behandlats mer ingående och vilka som behandlats mer ytligt 
har genomförts av avgränsningsskäl. En djupare teoretisk genomgång av samtliga faktorer 
hade av tidsmässiga skäl inte varit genomförbart. Denna analys leder till att viktiga aspekter 
av tjänsteinnehållet urskiljs, det vill säga svarar på hur informationen skall användas vid 
utformning av tjänst. Här pekas faktorer ut som är av avgörande karaktär för att tjänsten skall 
vara gynnsam att erbjuda. Dessa används sedan som konkurrensmedel för arbeta fram 
grundläggande direktiv för marknadsföringen. 
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En mer detaljerad bild erhålls då faktorerna i när- respektive fjärrmiljön bryts ner till 
komponentnivå. Man kan nu urskilja vilken typ av information som kommer vara av intresse 
för varje faktor och därmed bör användas för att belysa viktiga aspekter av tjänsteinnehållet. 
Det blir även viktigt vid utvärdering av resultatet för att se huruvida all information fanns att 
tillgå, om något saknades eller om det från företagets sida borde ha vidtagits andra åtgärder 
för att samla in information.   

 
 

 
 

 
 

Figur 10. Övergripande Analysmodell, egen bild  

Figur 11. Detaljerad analysmodell av närmiljön, egen bild 
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Hur den egentliga analysen av data går till, det vill säga en detaljering av den vertikala pilen i 
figur 10, är av största intresse. Denna åskådliggörs dock inte grafiskt utan beskrivs istället 
nedan. Utgående ifrån information om kunderna försöker deras behov och önskemål 
kartläggas och prioriteringar utläsas. Vidare gäller det att fastställa vilka tjänster som 
egentligen efterfrågas och huruvida kunderna är villiga att betala för dessa utifrån de 
tillgängliga data.  Det upplevda värdet för kunden analyseras genom att man utgående ifrån 
data försöker se till de olika faktorer som spelar in för att skapa värde för kunden. På liknande 
sätt ska data försöka användas till att utröna hur relationerna till företaget ser ut genom att 
studera synen på och förtroendet för organisationen.  
 
Analysen av konkurrenterna tar sitt avstamp i hur marknaden ser ut idag genom de 
konkurrenskrafter som råder. Utifrån denna analys väljs sedan en ansats för hur företag själv 
skall agera. En analys görs sedan av de större aktörerna på marknaden med jämförelser av 
deras mål, strategi, syn på marknaden och möjligheter. Slutligen analyseras den prisbild som 
getts och varför prisskillnader existerar.   
 
Sett till företaget i sig så görs bedömningar av den egna organisationen och förutsättningar 
inom denna genom att studera hur det ser ut idag med liknande tjänster. Vidare bör en 
rimlighetsbedömning på den priskalkyl som finns tillgänglig göras samt analys av företagets 
relationer och värdeskapande processer. Analysen av relationerna baserar sig på data 
inhämtad från kundundersökningar om attityder men tillskillnad från i analysen av kunderna 
är det nu företagets perspektiv som antas. För att analysera de värdeskapande processerna i 
företaget bedöms data efter hur de matchar Marknads, Affärs- respektive Teknologiken. Den 
data som används här är främst hämtad från fokusgrupper och medlemsundersökningar.  
 
I fallet med leverantörer och mellanled bör analysen inriktas på att utvärdera hur samarbete 
med leverantörer kan utvecklas och utifall de tillgängliga leverantörerna är lämpliga. Gällande 
de direkt påverkande myndigheterna bör en översyn av den praktiska tillämpningen av 
skatteavdraget ske och hur organisationen kan arbete för att förbättra formen av avdrag.  
 
Gällande fjärrmiljön och de ekonomiska faktorerna måste en generell bedömning av det 
ekonomiska läget göras i form av en översyn av köpkraft, räntenivåer och arbetslöshet samt 
hur en tänkbar framtida utveckling av dessa spås. Vidare analyseras de demografiska 
faktorerna efter hur tjänstens utveckling kan tänkas påverkas av förändringar som berör 
åldersstrukturer och könsrelaterad arbetsfördelning. Utifrån de teknologiska faktorerna bör en 

Figur 12. Detaljerad analysmodell av fjärrmiljön, egen bild 
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analys av dator- och Internet vana göras för att se huruvida exempelvis bokningssystem kan 
erbjudas elektroniskt. Man tittar här på hur frekvent användandet av Internet för köp av 
tjänster är. De politiska faktorerna bör analyseras på sådant sätt att skatteavdragets existens på 
lång sikt undersöks genom att studera om det är politiskt hållbart. Slutligen bör de kulturella 
faktorerna analyseras där attityder gentemot denna typ av tjänster i stort undersöks utifrån den 
information som finns tillgänglig rörande välvilja till köp. 
 
Utifrån det framtagna tjänsteinnehållet skall sedan en analys göras för att plocka ut 
grundläggande direktiv för marknadsföring vilken kan representeras som den horisontella 
pilen i analysmodellen. Detta görs genom att de teorier som valts ur referensramen berörande 
marknadsmixvariablerna Produkt, Pris och Process används på det sammanställda materialet. 
På sådant sätt kan förhoppningsvis konkurrensfördelarna i det framtagna tjänsteinnehållet 
belysas. För variabeln Produkt gäller det exempelvis att se till hur tjänsten kan konkretiseras 
genom att peka på vad det ger kunden i form av mer åskådliga ting eller hur uppdelningen kan 
göras mellan kärntjänst och övriga tjänster. På liknande sätt kan variabeln Pris analyseras 
genom att till exempel hitta ett lämpligt prisintervall eller möjligheten till att utjämna 
säsongsvariationer.  Gällande Process bör konkurrensfördelar som berör själva utförandet 
urskiljas och framhävas som om det exempelvis kan uppnås kortare kötider. 

4.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att ge direktiv efter de faktorer som anses viktiga vid användning av 
marknadsinformation för utformning av nya tjänster och grundläggande direktiv för 
marknadsföring av dessa. Den egentliga utformningen eller implementeringen av tjänsten 
kommer däremot inte att göras i detta arbete. Inte heller någon genomgång över hur 
informationsanvändningen idag sker inom den organisation som används i empirin, det vill 
säga HSB. Vidare kommer inga juridiska eller skattetekniska hänsyn tas till de förslag som 
läggs fram om de inte rent lekmannamässigt är uppenbara.  
 
I den teoretiska referensramen har ett antal av marknadsmixvariablerna avgränsats bort då de 
inte anses intressanta för undersökningen. Avgränsningar på djupet har även gjorts gällande 
fjärrmiljöfaktorerna då dessa valts att endast studeras tämligen ytligt. Detta för att ge en 
komplett modell att arbete med utan att ge en ohanterligt stor mängd data vilket en mer 
djupgående analys av fjärrmiljön kunde ha resulterat i.  
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs det hur arbetet skall utföras och vilka typer av källor som skall 
användas. 

5.1 Val av undersökningsansats 
Valet av undersökningsansats styr hur arbetet på tekniskt vis ska utföras. Beroende på 
karaktären hos det resultat man vill få fram kan ansatsen variera. Enligt Lekvall och Wahlbin 
(2001) finns det två olika typer av huvuddimensioner vid val av ansats vilket bekräftas av Yin 
(2003). Den först dimensionen avgör vilket djup respektive bredd som undersökningen skall 
ha. Här kan man välja att gå på djupet i enskilda fall vilket är en så kallade fallstudieansats 
där exempelvis inre processer hos ett företag undersöks. Motsatsen är att istället tillämpa en 
tvärsnittsansats där perspektivet är bredare och man studerar ett större antal fall, exempelvis 
individer i kundsegment. Tvärsnittsansatsen kan i sin tur delas upp i surveyansats där man 
passivt observerar omgivningen eller experimentell ansats där man försöker styra densamma.  
 
Den andra huvuddimensionen berör huruvida data och analysmetoder i arbetet är av kvalitativ 
eller kvantitativ karaktär. Data som är kvalitativ kan enligt definitionen inte utryckas i siffror 
och analys av denna kan därför inte göras i statistikprogram som exempelvis SPSS vilket är 
en vanlig analysmetod för kvantitativ data. (Lekvall och Wahlbin, 2001) Enligt Björklund och 
Paulsson (2003) ger kvalitativ data ett ytterligare djup till undersökningen då allt inte kan 
uttryckas i siffror. Ytterligare dimensioner på ansatsen är huruvida studien är avsedd att 
spegla förhållanden över tiden eller vid en fast tidpunkt samt om det data som ska samlas in 
redan finns eller måste hämtas in själv. Studier där datas föränderlighet över tiden är av 
intresse benämns vanligtvis som tidsserieanalyser. Även karaktären på data utgör en 
dimension i ansatsen där data som samlats in själv betecknas primärdata medan det som 
sammanställts av någon annan betecknas sekundärdata.  
 
Arbnor och Bjerke (1994) har liksom Björklund och Paulsson (2003) lagt stor vikt på vilket 
synsätt som väljs vid en studie. Här kan främst två olika typer av synsätt urskiljas; system- 
respektive analytiskt synsätt. Den förstnämna har mer subjektiva undertoner där relationer 
mellan olika faktorer och främst helheten är viktig medan den senare innebär att betraktaren 
antar en mer passiv roll i sina bedömningar. Därtill finns även vad som benämns som 
aktörssynsätt som är ytterligare subjektiv än systemsynsättet. (Arbnor och Bjerke, 1994) 
 
Ansatsen till detta arbete kommer vara ett tvärsnitt av surveykaraktär där ett brett spektra av 
information analyseras för att utröna hur den kan användas genom kvantitativa och kvalitativa 
bedömningar. Förhoppningarna är att denna bredd ska ge en mer komplett bild av marknaden 
än fallstudier av enskilda medlemmar och konkurrenter även om ett visst djup på 
medlemmarna erhålls via fokusgrupper. Med bredden tappar man dock en aning i djup och 
områden kommer därför inte att studeras lika ingående som om de hade behandlats enskilt i 
egna undersökningar. Anledningen till att en mer komplett bild önskas är det tämligen breda 
syftet där information rörandes många olika faktorer ska analyseras. Både primärdata och 
sekundärdata kommer att användas i studien och tidsaspekten kommer främst att vara 
fokuserat på dagsläget utan någon primär hänsyn till tidsserieanalyser. Detta speglar vad som 
för tillfället gäller då tidigare förhållanden inte längre kanske är intressanta. I fall som rör 
utveckling blir dock även tidsserieanalyser av intresse. Vidare kommer undersökningen att 
anta ett systemsynsätt där författarens egna bedömningar och relationerna mellan olika 
faktorer blir viktiga. Då helheten av modellen anses viktigare än de enskilda delarna så anser 
författaren att detta är rätt modell. För rapporten innebär detta att de olika delarna måste sättas 



28 

in i ett sammanhang för att skapa en helhet. I och med detta följer det problem som Arnbor 
och Bjerke (1994) för fram om att fokuseringen på en helhet kan bidra till att olika faktorer 
flyter samman alltför mycket med för många samband. Detta problem kan nog även återfinnas 
i detta arbete då flera faktorer är sammankopplade. Dock försöker detta motverkas genom att 
göra gränsdragningarna om vad som ska utredas för varje faktor tydliga. 
 

5.2 Arbetsgång 
Författaren har valt att använda sig av den arbetsgång som visas i figur 11 vilken är en 
modifiering av en förenklade arbetsgång vid marknadsundersökningar som Lekvall och 
Wahlbin (2001) beskriver. Arbetet utgår ifrån det syfte som arbetats fram utifrån 
begränsningen av beställardirektiven. Detta leder i sin tur till utformandet av en teoretisk 
referensram innehållandes de teorier och modeller som anses vara relevanta för 
undersökningen. Utifrån syftet och referensramen förs en diskussion som leder fram till en 
preciserad uppgift, det vill säga vad som egentligen ska göras, vilka frågeställningar som ska 
besvaras, hur empirisk data ska analyseras och eventuella avgränsningar som görs. På vilket 
sätt uppgiften skall genomföras och vilka verktyg som ska användas beskrivs sedan i 
metodavsnittet. 
 
Efter detta tar datainsamlingen vid där man, genom metoderna för detta, erhåller både 
kvalitativ och kvantitativ data. När detta är gjort följer en sammanställning av data med syftet 
att ge en överblick och sortera vad som finns tillgängligt. Denna visar även på hur bra den 
valda metoden för datainsamling fungerat. Nästa steg blir att genomföra en tolkning och 
analys av data där kopplingar görs till frågeställningarna i den preciserade uppgiften och den 
valda teorin. Utifrån dessa kopplingar och med hänsyn till syftet dras sedan slutsatser. Baserat 
på dessa ges rekommendationer gentemot uppdragsgivaren vilka likt slutsatserna ger svar på 
syftet. Vad som även behöver nämnas är att modellen inte följts utan sekventiellt utan att 
ändringar och omformuleringar gjorts på olika ställen under arbetets gång. Det finns inget fel 
i att göra så vilket påpekas av Lekvall och Wahlbin (2001) som snarare ser ordningen som 
logisk än tidsmässig.  
 

 

   
Figur 13. Arbetsgång, omarbetning av Lekvall och Wahlbin (2001, s.183), egen bild.  
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5.3 Metod för datainsamling och analys 
För att samla in datamaterial till undersökningen används ett flertal olika typer av källor. Som 
tidigare nämnts innefattar dessa både primär- och sekundärdata. Nedan redovisas de typer av 
källor som använts.  
 

5.3.1 Litteraturstudier 
Dessa kvalitativa sekundärdata används främst vid uppbyggnaden av den teoretiska 
referensramen där teorier redovisas, analyseras och även vägs mot andra teorier. Enligt 
Lekvall och Wahlbin (2001) består insamlingsproblemet med sekundärdata i att plocka ut den 
information som är relevant för uppgiften. Vidare pekar de på att registrering av dessa data i 
allmänhet inte är någon svårighet. Vid uppbyggnaden av referensram ligger arbetsbördan 
främst på att välja ut lämpliga teorier och sedan presentera dessa på ett begripligt och för 
undersökningen relevant sätt.   
 

5.3.2 Fokusgrupper 
Fokusgrupper eller fokuserade gruppdiskussioner som Lekvall och Wahlbin (2001) benämner 
det innebär att mindre grupper diskuterar fritt men under viss ledning kring olika 
frågeställningar. Fördelen med denna metod är att den förhoppningsvis bidrar till en djupare 
diskussion kring olika frågor och att gruppen tillsammans arbetar fram viktiga åsikter. Dessa 
kan vara viktiga för att få fram kvantitativt svårmätbara faktorer som rör värde och relationer. 
De fokusgrupper som ger kvalitativ primärdata till detta arbete är fyra till antalet och består av 
HSB-medlemmar från de fyra beställarregionerna Landskrona (2007-02-19), Göteborg (2007-
02-21), Norr (övre Norrland) (2007-02-26) och Södermanland (2007-02-28). Grupperna fick 
fritt diskutera sitt förhållande till HSB, sin syn på vad de anser vara ”det goda boendet” samt 
sin syn på och sitt behov av hushållsnära tjänster under överinseende av moderator. 
Anteckningar togs, av författaren till denna rapport, på det som sades under diskussionen för 
att kunna användas i arbetet. 
 

5.3.3 Enkäter 
Enkäter passar enligt Lekvall och Wahlbin (2001) för stora urval då kostnaden för att 
genomföra sådana undersökningar är relativt låg. Nackdelen med enkäter är å andra sidan att 
bortfallet kan bli tämligen stort och möjligheten till uppföljande frågor är begränsat eller 
nästintill obefintligt. 
 
För att få en bred bild av attityderna hos HSB: s medlemmar kommer författaren till stor del 
att ta hjälp av sammanställningar av enkätsvar. Ett flertal äldre sammanställningar finns att 
tillgå som handlar om attityder gentemot HSB men vad som är mest intressant är den enkät 
som under våren 2007 varit ute och berört både attityder till HSB och hushållsnära tjänster. På 
detta sätt kan ett lite bredare segment täckas in än via fokusgrupper. Medlemsundersökningar 
fokuserar främst på förtroende för och engagemang i HSB samt hur olika attribut värdesätts 
av medlemmarna. Utifrån dessa sammanställningar behöver sedan relevant information sållas 
ut. En viss del av denna information finns tillgänglig i diagramform medan annan information 
endast finns tillgänglig i form av sammanställande slutsatser gjorda av utförarna av 
undersökningarna. Även en undersökning som gjorts av Nordea (2005) kommer att användas. 
Vilka analysverktyg som används av utförarna av enkäterna för att nå fram till de slutsatser 
och diagram som presenterats är svårt att specificera då det inte är direkt angivet i 
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sammanställningarna. Utifrån dessas enkla metodbeskrivning är det dock känt att åtminstone 
Kluster- och Faktoranalys använts för gruppering respektive utröning av samband mellan 
variabler. Författaren till denna rapport kommer inte att använda sig så pass avancerade 
analysverktyg som kräver bearbetning med analysmetod i SPSS utan istället endast jämföra 
resultat från de sammanställningar som finns tillgängliga. Detta kräver i sig bara jämförelser 
av medelvärden.  
 
Den senaste undersökningen som gjordes under våren 2007 skickades ut både postalt och över 
e-post. Den postala delen utgjordes av 500 enkäter medan den elektroniska utgjordes av 3300 
enkäter. Svarsfrekvensen för den postala uppgick till 68 % medan den som skickades ut via e-
post hade ett dito på 41 %. Vad som bör tilläggas är att den postala enkäten gick ut till 
medlemmar i åldern 65-75 år medan den elektroniska enkäten gick ut till yngre medlemmar.  
 
I medlemsundersökningen från 2006 svarade både medlemmar och allmänheten i åldrarna 18-
75 respektive 16-75 på enkäten. För medlemmar i åldern 18-65 samt för hela den tillfrågade 
allmänheten användes webenkäter medan för telefonenkäter användes för de äldre 
medlemmarna. Ingen uppgift på svarsfrekvensen finns här men däremot kan sägas att 5 427 
medlemmar har svarat på enkäten och 1 091 personer ur allmänheten. Undersökningen från 
2005 genomfördes på samma sätt och där svarade 5 628 medlemmar och 1 028 personer ur 
allmänheten. Målgruppen var här i stort sätt den samma som i undersökningen från 2006 även 
om viss förändring av sammansättningen skett då vissa tillkommit och andra fallit ifrån.    I 
Nordeas (2005) enkät svarade 832 personer i åldrarna 25-55 år på den telefonintervju som 
gjordes genom Temo. Ingen uppgift finns här på svarsfrekvensen utan endast antalet svarande 
i absoluta tal kan ges. Den utvalda målgruppen var ett tvärsnitt av vad som ansågs vara 
representativt för Sveriges befolkning i åldern 25-55 år.  
 

5.3.4 Intervjuer 
Den personliga intervjun har, som Lekvall och Wahlbin (2001) pekar på, fördelen att den är 
väldigt flexibel och att frågor lätt kan följas upp med följdfrågor om så behövs. Metoden är 
dock kostsam och lämpar sig därför för ett betydligt mindre urval än exempelvis enkäter.  
I detta fall används intervjuer för att inhämta primärdata från viktiga personer inom 
organisationen som exempelvis har stor insyn i medlemsfrågor eller erfarenhet i utövning av 
liknande tjänster. Intervjuerna har skett tämligen öppet där intervjupersonen talat fritt om sin 
sakkunskap. De personer som intervjuats är Eva Berggren från HSB Omsorg som även har 
tidigare erfarenhet från arbete hos Hemfrid samt Jan Hellman, bostadspolitisk expert vid HSB 
Riksförbundet, och Åke Johansson, presschef vid HSB Riksförbundet. De två sistnämnda har 
tagit del i det politiska lobbyingarbetet och remissyttrandet. Upplägget har som ovan nämnts 
varit att låta intervjupersonerna tala fritt och kompletterande frågor har ställts. 
 

5.3.5 Övrig sekundärdata 
Sekundärdata har inhämtats från exempelvis äldre kostnadskalkyler för hushållsnära tjänster 
som finns tillgängliga även om dessa troligtvis är i behov av uppdateringar. Sådana 
uppdateringar skulle innefatta en förändrad löne- och kostnadsbild. Vidare kommer även 
tidningsartiklar med fokus på hushållsnära tjänster att studeras för att försöka ge en aktuell 
bild av marknaden. Utöver detta används det interna intranätet på HSB för att hitta 
information om organisationen.  
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Gällande konkurrenter och leverantörer av städmaterial så har slumpmässiga sökningar med 
Google gjorts för att ge överblickar då utbudet är tämligen stort. De leverantörer och 
konkurrenter som kom högst upp i söklistan valdes sedan ut. Undantaget är dock de 
konkurrenter som valdes på premisserna att de är marknadsledande eller för att de håller 
ovanligt låga priser.  
 

5.4 Validitet 
Med validitet menas det enligt Lekvall och Wahlbin (2001) att de valda metoderna är korrekta 
med avseende på vad man skall mäta. Detta är i praktiken svårt att avgöra och utredaren får 
därför ofta lita på sina egna bedömningar. Ett flertal olika sätt finns dock enligt både Lekvall 
och Wahlbin (2001) och Björklund och Paulsson (2003) för att bedöma validiteten. I detta 
arbete kommer delvis så kallad Direkt upplevd validitet användas där granskare av rapporten, 
det vill säga handledare och opponent, borgar för att rätt metoder använts för datainsamling. 
Dock kan även ett teoretiskt stöd som enligt Lekvall och Wahlbin betecknas som 
Begreppsvaliditet stärka resultatens relevans om det överensstämmer med teoretiska modeller.  
 
Författaren har själv bidragit till att öka validiteten genom att definiera problemställningen 
och därmed avgränsa vad som skall undersökas så att även metoderna blir lättare att definiera. 
Samtidigt har ett flertal olika metoder använts för att samla in data så att inte arbetet står och 
faller med en metod. Vidare har författaren försökt sätta sig in problemet och 
förutsättningarna på företaget genom de intervjuer som har gjorts samt genom att vara 
närvarande på företaget under arbetets gång. På sådant sätt har förhoppningsvis en större 
förståelse för både organisationen och problemet i sig bidragit till att bättre metoder kunnat 
väljas.  
 

5.5 Reliabilitet 
Reliabilitet berör aspekten på huruvida mätresultatet påverkas av diverse tillfälliga faktorer. 
Med andra ord om resultatet varierar vid olika mätningar som följd av exempelvis tillståndet 
hos respondenten eller intervjuaren. Både Lekvall och Wahlbin (2001) och Björklund och 
Paulsson (2003) menar att reliabiliteten är avgörande för säkerheten i resultatet. Gällande 
medlemsundersökningarna så får reliabiliteten anses vara god då upprepande mätningar gjorts 
under flera år även om den undersökta gruppen ändrats något i sin sammansättning. Faktorer 
finns dock som kan ha försämrat reliabiliteten vid enkätsvar som till exempel slarv från 
respondenten eller tolkningsproblem. Detsamma gäller även övriga insamlingsmetoder där 
exempelvis intervjupersonerna eller fokusgruppsdeltagarna kan ha varit på sådant humör att 
tidpunkten för insamling av data inte var optimal.  
 
I denna rapport har författaren använt sig av olika typer av datakällor. På sådant sätt kan data 
jämföras mellan olika mätningar och metoder för att se huruvida större skillnader 
förekommer. Då de olika källorna baseras på olika metoder för insamling kan dock 
förutsättningarna vid insamlingstillfällen sett olika ut och därför påverka reliabiliteten 
negativt. För att öka reliabiliteten har författaren därför iakttagit noggrannhet i de 
insamlingsprocesser han själv deltagit i. Rent praktiskt innebär de att tagandet av 
anteckningar vid fokusgrupper och intervjuer planerades noga och författaren försökte att inte 
påverka eller störa respondenten.   
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5.6 Felkällor 
Felkällor kan enligt Lekvall och Wahlbin (2001) återfinnas i samtliga delar av rapporten. I de 
inledande delarna av rapporten kan ett oklart syfte eller bristfällig insamling av 
bakgrundsinformation ge upphov till att rapporten tappar i relevans. För att minimera risken 
för detta inleddes arbetet först efter att omfattande kontakt hållits med uppdragsgivaren. 
Vidare kan även felkällor återfinnas i uppgiftspreciseringen där undersökningen kan anta 
felaktig inriktning, ha felaktigt innehåll eller felaktiga avgränsningar. Detta har försökt 
åtgärdas genom kontinuerlig kontakt med handledaren med diskussioner kring den egentliga 
uppgiften.  
 
Även den valda metoden för undersökningen kan ge upphov till fel där den ansats och de 
metoder man valt för insamling är felaktig med avseende på uppgiften. Givetvis uppstår här 
så kallade inferensfel då inte hela målpopulationen kan undersökas. Dessa kan bidra till att 
snevrida resultatet så att det i slutändan inte är representativt för målpopulationen. 
Exempelvis fångas inte alla medlemmars åsikter upp vilket genom undertäckning ger ett 
ramfel, det vill säga att den egentliga målgruppen är större än den utfrågade. Även bortfall 
bidrar till att öka inferensfelet. Detta har försökt motverkas genom att använda olika 
datakällor och på så sätt försöka täcka in målpopulationen från olika håll.  
 
Ytterligare en typ av inferensfel är urvalsfel som orsakas av att urvalet inte är representativt 
för hela populationen. Detta fel kan troligtvis återfinnas i fokusgrupperna då de var 
sammansatta av personer som hade möjlighet att ta sig tid och engagera sig i frågan. 
Detsamma kan även inträffa vid enkäten, det vill säga att endast de mest inbitna 
”föreningsmänniskorna” svarat. Dock visar svarsfrekvensen på den senaste enkäten att så 
torde inte vara fallet. Lekvall och Wahlbin (2001) anger skepsis mot undersökningar med en 
svarsfrekvens under 60-70 % så den postala delen av medlemsundersökningen från 2007 med 
en svarsfrekvens på 68 % borde vara tillförlitlig. Att den större webbaserade delen endast 
hade en svarsfrekvens på 41% är ett problem men man bör här ta i beaktning att denna 
skickats ut till en grupp som kanske inte har samma benägenhet att svara. Att information om 
svarsfrekvensen på de äldre enkäterna saknas är ett stort problem liksom för undersökningen 
gjord av Nordea. Då inga alternativ finns har författaren dock ändå valt att använda sig av 
dessa i arbetet. Genom här har användandet av flera olika källor tillämpats för att försöka 
minimera felet.  
 
Slutligen kan även fel uppstå i såväl datainsamlingen som analysen. Mätfel kan ha sin orsak 
såväl hos respondenten, instrumentet eller intervjuaren. Det kan här röra sig om exempelvis 
trötthet hos respondenten, oklara frågor eller oskärpa hos intervjuaren. Dessa fel påverkar 
rapportens sanningshalt då resultaten blir felaktiga. Då mycket av data är sekundärdata ligger 
detta utanför min kontroll. Dock görs rimlighetsbedömningar på data för att se huruvida 
misstanke om mätfel föreligger. Vid analys av data kan fel uppstå genom att exempelvis fel 
analysmetod valts eller genom att tolkningen är felaktig vilket ger felaktiga resultat. Detta kan 
försöka undvikas genom att noga definiera analysmetoderna i förväg. Det kan även uppstå fel 
i att dragna slutsatser inte relaterar till undersökningens syfte. För att undvika detta bör även 
här analysmetoderna utvärderas innan de används. 

5.7 Metodkritik 
Mycket av de data som ligger till grund för undersökningen är sekundärdata som författaren 
själv inte haft möjlighet att påverka utformningen av. Anledningen till detta är den begränsade 
tidsram inom vilket arbetet utfördes. Detta leder i sin tur till att de data som använts inte 
ursprungligen var anpassade för denna undersökning och att relevanta delar därför får plockas 
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ut. Det leder dessutom till att bristfälliga uppgifter om de äldre medlemsundersökningarna där 
uppgifter om svarsfrekvens saknas. Att de enkätsvar som används inte utformats av författare 
bidrar även till djupare analyser med kraftfullare verktyg inte kan göras efter egna önskemål. 
Nu får istället redan färdiga sammanställningar i form av diagram och slutsatser användas 
vilket bidrar till att denna typ av data tappar i styrka jämfört med om frågorna varit anpassade 
efter att kunna göra egna statistiska analyser med anpassning till detta arbetes innehåll. Vid 
planering av enkätfrågorna skulle då framtida analyser kunnat planeras som exempelvis 
Regressionsanalys. 
 
Att undersökningen är tämligen bred bidrar till att ett djup på vissa delar tappas av 
avgränsningsskäl. Att inte mer data inhämtats om exempelvis fjärrmiljön är en nackdel men 
samtidigt en nödvändighet då det troligtvis hade bidragit till en ohanterlig mängd data. I större 
sammanhang där flera utvecklingsprojekt pågår samtidigt skulle en omfattande analys av 
fjärrmiljön kunna göras. De olika projekten skulle sedan kunna plocka relevanta delar ur 
denna och på så sätt samköra. För detta arbete hade mer information om fjärrmiljön kunnat 
samlas in utifall andra områden begränsats ytterligare. Ett sätt att få mer djup i arbetet hade 
varit att avgränsa det på bredden istället vilket författaren dock inte såg som en möjlighet då 
en komplett modell skulle skapas där en helhetssyn är av yttersta vikt.  
 
Vidare har valet av att endast intervjua personer inom HSB-organisationen samt det faktum 
att författaren skrivit arbetet sittandes hos HSB möjligtvis påverkat arbetet. Detta genom att 
författaren sugs upp i organisationen och därmed kanske ger en färgad bild av denna. Inte 
minst som en följd av att den karaktär som organisationen har med tydliga mål och visioner 
som grund. För att motverka detta behövde författaren se till så att uppgiften definieras noga i 
förväg och följs utan alltför många subjektiva bedömningar.  
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6 Empirisk undersökning 
I detta kapitel beskrivs den information som är insamlad rörande HSB och hushållsnära 
tjänster. Denna information utgör sedan det material som analyseras i analyskapitlet. Av 
sekretesskäl återfinns den kompletta undersökningen i en företagsintern bilaga. I detta kapitel 
kommer därför referenser till denna bilaga göras. 
 
Sett till kunderna redogörs för vilka typer av tjänster som efterfrågas och vilka skäl som anges 
för detta. Även synen på att tjänsten utförs i HSB: s regi och hur medlemmarnas köp av dessa 
typer av tjänster ser ut idag studeras. Vidare redovisar författaren skillnader i köpbenägenhet 
mellan olika grupper och hur allmänheten anser hur skatteavdraget påverkar denna 
benägenhet. Betalningsvilja, betalningsform och svartbetalning undersöks även de liksom 
säsongsvariationer och hur frekvent olika typ av tjänster kan tänkas köpas. Medlemmarnas 
relation till HSB studeras genom att se vilka faktorer som är viktiga i medlemskapet och vilka 
faktorer som motiverar till detta medlemskap. Även förtroendet för organisationen och synen 
på den kooperativa företagsformen studeras. (Intern bilaga) 
 
Utifrån konkurrenterna innehåller den empiriska undersökningen en genomgång av den 
befintliga konkurrenssituationen på marknaden och en del av de företag som agerar där. 
Vidare görs en genomgång för hur marknaden kan utvecklas och aktörer som kan tänkas 
etablera sig på den nämns. Även information om kundernas förhandlingsförmåga i form av 
priskänslighet samt även substituttjänster tas här upp. Mer detaljerade genomgångar görs av 
de två större aktörerna på marknaden och en prisbild med olika aktörer redovisas. (Intern 
bilaga) 
 
Gällande leverantörer ges en bild av det befintliga utbudet av dessa och vilka samarbetsavtal 
det idag finns med leverantörer. (Intern bilaga) 
 
Faktorn företaget i sig studeras genom att redovisa hur tjänster genomförs idag och 
medlemmarnas syn på dessa. Även företagets organisatoriska struktur och finansiella 
förutsättningar i form av omsättning tas här upp. Slutligen presenteras en kostnadskalkyl för 
vad det skulle kosta att erbjuda hushållsnära tjänster. (Intern bilaga) 
 
Utifrån de direkt påverkande myndigheterna redogörs det för skatteavdragets utformning och 
HSB: s syn på detta.  (Intern bilaga) 
 
Sett till fjärmiljöfaktorerna så redovisas de ekonomiska faktorerna i form av disponibel 
inkomst, förväntade ränteförändringar och arbetslöshet. De demografiska faktorerna som 
redovisas utgörs av andelen av befolkningen som är över 65 samt antalet arbetade timmar 
beroende på kön. Även hur olika grupper upplever tidsbrist redogörs i denna del. Gällande de 
teknologiska faktorerna redovisas tillgången och användandet av Internet tillsammans med 
information om när senast ett elektroniskt köp genomfördes. De politiska faktorerna speglas 
genom att en bild av skatteavdragets politiska framtid och åsikter om dess utformning 
försöker målas upp. Slutligen försöker de kulturella faktorerna åskådliggöras genom att visa 
på hur många som kan tänka sig att köpa tjänster och moraliska ställningstaganden från 
enskilda medlemmar gällande tjänsteköp.  (Intern bilaga) 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer den inhämtade empirin att analyseras utefter den analysmodell som 
tagits fram och den teori som återfinns i referensramen.  
 

7.1 Närmiljön 
Analyser görs här på den empiri som relaterar till närmiljöfaktorer. 

7.1.1 Kunder 
Sett utifrån medlemmarnas behov kan man se att i själva boendet är trygghet den faktor som 
är viktigast. Utifrån Maslows (1943) behovstrappa och Kotlers och Armstrongs (1997) 
antydan om detta som ett fysiologiskt basalt behov är det inte särskilt förvånande. Även den 
gemenskap som skapas i boendet ser medlemmarna som viktig vilket speglar såväl Maslows 
(1943) samhörighetssteg som de sociala behov som Kotler och Armstrong (1997) nämner. 
När det gäller själva behovet av hushållsnära tjänster så har det inte särskilt hög prioritet utan 
handlar mer om något man unnar sig själv om priset är rätt. Det man här vill är att få mer tid 
över till det man uppskattar i livet istället för att lägga denna tid på hushållssysslor. Med 
andra ord hamnar det högt upp i Maslows (1943) behovstrappa. Gällande de behovsnivåer 
som Söderlund (1998) tar upp är det tämligen självklart vilka produktattribut tjänsten besitter, 
det vill säga exempelvis rena golv eller fönster. Nyttan kan sedan härledas till att inte behöva 
göra detta själv vilket i sin tur har det bakomliggande målet att man får tid över till annat som 
stärker den egna personens drift till självförverkligande.  
 
Utifrån de egentliga tjänster som efterfrågas av kunderna kan man i empiridelen se att det 
främst är fönsterputsning och städarbeten som är av intresse då professionella reparationer 
och service inte räknas till hushållsnäratjänster. Även om fönsterputsning har en stor 
efterfrågan bör det dock tas i beaktning att den efterfrågas relativt sällan och med hög 
säsongsvariation. Gällande betalningsviljan är det, från fokusgrupperna, viktigt att ha med sig 
prisets innebörd då det framkommit att det var en avgörande faktor utifall man skulle köpa 
hushållsnära tjänster eller inte. Hur det faktum att skattereduktionen ges retroaktivt alternativt 
jämkas och inte ges direkt på priset kan komma att ha en negativ effekt på kundernas 
uppfattning av priset är svårt att sia om. Att en efterfrågeökning kommer att ske bland 
kunderna är tämligen säkert sett till vad som skett i Finland, men hur stor den kommer att vara 
är svårt att avgöra då folk som utger sig för att kunna tänkas köpa tjänster de facto inte 
omsätter detta i verkliga köp.  
 
Sett till medlemmarnas relation till HSB så finns det starkaste stödet hos de äldre och det är 
de som har det starkaste ideella engagemanget i organisationen. Ett problem ses i att många 
inte ser fördelarna i HSB-medlemskapet utan endast det tvång det utgör för att få bo där man 
önskar. Samtidigt är förtroendet över lag ändå relativt bra för HSB men skulle som sagt kunna 
ökas ytterligare om man lyckas föra fram ett budskap om medlemssnytta. Vikten av att 
tjänsten skulle utföras i HSB: s regi och av personer i HSB-kläder stärker ytterligare tesen om 
att organisationen har ett starkt förtroende hos många medlemmar. Även om en stor del av 
medlemmarna känner till organisationens kooperativa karaktär är det ändå en rätt stor del som 
inte känner att de har något inflytande. Tillsammans med det i vissa fall upplevda påtvingade 
medlemskapet finns en risk för pseudomedlemskap och avsaknad av kooperativets 
ursprungliga mål att verka för sina medlemmar och tillika ägare. (Gummeson, 1995) Detta 
kan leda till att en avgörande särskiljning och konkurrensfördel tappas. Samtidigt visar det 
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starka stödet som HSB idag trots allt har bland vissa grupper på att konkurrensfördelar helt 
klart existerar utifall man skulle erbjuda medlemmarna hushållsnära tjänster. En kundstock i 
form av boende finns redan med i flera fall mångåriga relationer till HSB bakom sig. Även att 
den kooperativa principen gällande samhällssyn är högt värderad borde det tyda på att en viss 
särprägel hos företaget uppfattas hos kunderna. 
 
Rörande det hos kunden upplevda värdet av tjänsten kan man efter Grönroos (2002) 
ekvationsmodeller identifiera de faktorer som inverkar på detta.  Hur värde skapas enligt de 
värdeskapande logikerna tas istället upp senare i analyskapitlet. Enligt Ekvation 1 kan det 
upplevda värdet ökas genom att antingen öka Episodfördelarna eller Relationsfördelarna eller 
istället minska motsvarande kostnader. Episodfördelarna utgörs i detta falla av att man befriar 
kunden från sysslor som den annars fått göra själv. Relationsfördelarna är för HSB i många 
fall starka då ett förtroende under åren byggts upp med de boende där många själva är 
organiserade i kooperationen. Just fördelen av att HSB utför tjänsten är viktig att belysa för att 
väga upp de Relationskostnader som finns för kunden i form av kanske exempelvis högre 
kostnader än lågpris- och svartarbetskonkurrenter. Man bör därför spela på den trygghet det 
innebär att anlita HSB som leverantör. Angående Episodkostnaderna, det vill säga priset för 
tjänsten så är den som tidigare sagt en avgörande faktor för många vid köp av hushållstjänster. 
Det kommer därför inte att vara möjligt att ha ett pris som är avsevärt högre än 
marknadspriset trots de Relationsfördelar som finns.  
 
Utifrån Grönroos (2002) andra ekvation som speglar hur tjänstens Kärnlösning respektive 
Extratjänster vägs mot Pris respektive Relationskostnader.  Vad som här kommer att behövas 
tas i beaktning är att inte bara de kärnlösningar som ges i form av städning eller 
fönsterputsning som HSB erbjuder till kunderna utan även flexibiliteten i form av ytterligare 
tjänster. Det senare måste dock vägas mot vad företaget klarar av att leverera utan att påverka 
övrig service och kärnlösningen. Det är här även viktigt att inte låta förändringar av variabeln 
Pris äta upp marginalerna på tjänsten utan istället så som Grönroos (2002) säger minska 
relationskostnaderna genom en effektivare kundkontakt. HSB måste göra sig lättillgänglig för 
kunden både när det gäller beställningar, klagomål och övriga frågor. Den negativa påverkan 
av onödiga och dåliga tilläggstjänster kan åskådliggöras i den sista av Grönroos (2002) 
ekvationer. Här kan det Transaktionsvärde som ges av tjänstens utförande utraderas av ett 
strakt negativt Relationsvärde. Om exempelvis undermåliga tilläggstjänster eller andra brister 
i relationen bidrar till att skapa ett negativt Relationsvärde så sänks det totala upplevda värdet 
hos kunden. Att därför ta på sig att genomföra exempelvis barnpassning som är en tjänst som 
skiljer sig rätt avsevärt från de övriga tjänsterna i karaktär kan orsaka negativt kundvärde.  
 
Kundvärdet utefter den beskrivande ekvation som MTC (2006) ger sätter Kvalitet och Service 
i förhållande till Kostnad och Ledtid. De påpekar även att fokus bör läggas på Service då 
övriga faktorer vanligtvis är tämligen utarbetade i branschen. I fallet hushållsnära tjänster 
anser författaren dock att så inte är fallet. Marknaden får anses vara tämligen ny och troligtvis 
expanderande och det skulle därför vara felaktigt att framställa dessa faktorer som inarbetade. 
Vad som dock kan sägas är att de erbjudna tjänsternas relativt enkla karaktär medför till att 
dessa faktorer snabbt blir likriktade och Service i slutändan ändå är en avgörande faktor. HSB 
har här fördelen att man redan är ute hos kund i form av leverantör av boende. Detta medför 
att exempelvis kundsupport för hushållsnära tjänster kan integreras med den befintliga 
supporten för exempelvis fastighetsskötsel och övriga boendefrågor. Även det faktum att 
personal redan finns ute hos kunden och genomför andra sysslor borde medföra en större 
lyhördhet till kundernas krav. 
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7.1.2 Konkurrenter 
Så som marknaden ser ut idag så domineras den av de två stora aktörerna Homemaid och 
Hemfrid samtidigt som mindre bolag, både seriösa och oseriösa, i hög takt etablerar sig på 
marknaden. Samtidigt som de stora företagen byggt upp stora organisationer för att klara en 
ökning av efterfrågan kan de små, oftast få- eller enmansföretag, hålla relativt sett låga priser.  
Även stora koncerner inom närliggande områden kan tänkas etablera sig på marknaden vilket 
skulle öka konkurrensen om de vanliga kunderna. HSB bör därför satsa på en fokuserad 
ansats mot de egna medlemmarna. Fördelen med detta är många då kundstocken är fokuserad 
till de egna bostadsområdena. Detta medför att kunderna redan är kunder hos HSB i form av 
boende och därmed redan har en uppbyggd relation till organisationen. Man behöver som 
Normann (1983) påpekar därför inte sälja in till nya kunder i samma grad. Det medför även 
att en infrastruktur kring fastighetsskötsel redan existerar och att koordinering underlättas 
väsentligt. Istället för att åka runt till en spridd mängd kunder kan tjänsteutövarna istället 
fokusera på specifika bostadsområden och på så sätt minska på restider och kostnader för 
företaget. En konkurrensansats riktad mot att enbart hålla nere kostnaderna eller att utveckla 
unika tjänster känns tämligen främmande för HSB. Den första faller på svårigheten att 
kostnadskonkurrera med små enmansföretag utan exempelvis personalkostnader eller mer 
oseriösa företag där lönekostnader sparats in på annat sätt. Att utveckla unika tjänster är 
tämligen svårt när det gäller städning och fönsterputsning då det är en väldigt standardiserad 
tjänst utan några större möjligheter till vidareutveckling.  
 
För att göra en mer ingående analys av de två stora aktörerna på markanden, det vill säga 
HomeMaid och Hemfrid används de fyra komponenterna som Porter (1980) anser vara 
väsentliga för konkurrentanalys. Som det ser ut nu så har HomeMaid och Hemfrid snarlika 
mål och strategier där det förstnämnda är att ge kunden mer kvalitetstid genom att utföra 
tidskrävande och tråkiga sysslor. Strategin är för båda företagen att till skillnad från mindre 
konkurrenter bygga upp en omfattande organisation som kan hantera efterfrågeökningar. 
Homemaid har valt att satsa mer på att bygga ut filialer och genomföra lokala förvärv ute i 
landet medan Hemfrid har mer fokus på enbart storstäderna och därifrån närliggande städer.  
 
Båda företagen ser väldigt ljust på såväl marknaden som sina egna förutsättningar för 
expansion. Att skattereduktionen kommer att förstärka den redan höga organiska tillväxten 
och bidra till ökad omsättning anser både HomeMaid och Hemfrid. Möjligheterna till 
expansion grundar sig på den organisatoriska och finansiella styrka som dessa båda jättar 
besitter i jämförelse med mindre konkurrenter. De mindre aktörerna saknar 
handlingsutrymme gällande exempelvis marknadsföringskampanjer och borde inte klara de 
organisatoriska problem som uppstår vid en ökad kundstock. Den relativt sett stora 
organisationen utgör dock även en svaghet för de stora aktörerna då fler och fler mindre 
konkurrenter etablerar sig. Som prisjämförelsen visade så håller de mindre aktörerna ett lägre 
pris vilket kan bli svårt för de stora att matcha på grund av höga organisatoriska kostnader. En 
vilja till expansion behöver inte heller finnas hos de mindre företagen varpå organisatoriska 
investeringar är helt främmande. Slutsatsen av detta blir därmed att HomeMaid och Hemfrid 
inte kommer att konkurrera främst med pris utan istället borga för ett säkert genomförande av 
tjänsten. Även tillämpningen av abonnemangsform är intressant då det kan maskera högre 
priser än lågpriskonkurrenter och samtidigt binder upp kunderna. Det borde även kunna 
minska klagomål från kunderna om att tjänsten utförts under för kort tid. Även om kunden 
spontant anser att timdebitering är att föredra kan tillvänjning av abonnemangsform 
säkerligen fungera. 
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7.1.3 Leverantörer 
Vid utförandet av hushållsnära tjänster är inte leverantörernas roll av lika avgörande karaktär 
som vid exempelvis produktion av varor då värdet av tjänsten i stort ligger på själva 
utförandet. Dock skulle ett samarbetsavtal gällande dyrare materiell som exempelvis 
dammsugare vara intressant. Då avtal idag finns med Electrolux gällande rabatterade vitvaror 
borde detta utvecklas till att även gälla dammsugare åt medlemmarna då praxis i branschen är 
att man låter kunden stå för detta istället för att en städerska ska släpa omkring på en 
dammsugare. Frågan vad som skall tillhandahållas av HSB och vad kunden själv skall stå för 
är tämligen avgörande för leverantörernas betydelse. Om kunden slipper stå för övrigt 
material kan detta köpas från någon av alla de grossister som finns tillgängliga som 
exempelvis den befintliga avtalspartnern JohnssonDiversity. Om man istället låter det ligga 
hos kunden att även tillhandahålla trasor och rengöringsmedel kan ett centralt kundavtal verka 
onödigt i konkurrens med lågprismärken.  
 

7.1.4 HSB 
Sett till de resurser som finns inom företaget idag gällande en utbyggd infrastruktur och ett 
befintligt bokningssystem för fastighetsservice bör en del kunna användas vid erbjudande av 
hushållsnära tjänster. Att ha sådant redan väl utbyggt är en stor fördel och möjliggör bättre 
koordination av tjänsteutförandet. Den regionala decentraliseringen av organisationen tyder 
på att regionföreningarna själva skulle hålla i verksamheten då det är på sådant sätt 
fastighetsservicen idag genomförs. Storleksskillnaderna mellan de regionala föreningarna 
bidrar dock till att de ekonomiska förutsättningarna för att driva tjänsten ser olika ut över 
landet. 
 
Utifrån kostnadsmodellen som tagits fram externt och sedan uppdaterats med aktuellare 
siffror ges ett ungefärligt riktpris. Även om denna modell kan tyckas något godtycklig 
gällande exempelvis resekostnaderna och den låga vinsten så ger den en indikation på ett 
rimligt timpris som kan fungera som golv vid prissättningen.  
 
Sett till de uppbyggda relationer HSB har till kunderna kan man från tidigare diskussion 
angående kunderna se att det finns en stark relation främst till den äldre generationen. Den 
yngre generationen har inte samma förtroende och inte heller samma idealistiska tro på 
kooperationen. Det är därför viktigt att HSB för fram detta att kunden faktiskt ”handlar i egen 
butik” och gör det till en konkurrensfördel som även lockar den yngre generationen. Den 
interna processen i företaget bör därför se till så att tjänster som erbjuds både upprätthåller 
den goda relationen till de äldre medlemmarna samtidigt som den förbättrar relationen till de 
yngre. Tjänsten som erbjuds bör därför inte belasta den övriga verksamheten i för hög grad då 
det kan försämra för dem som väljer att inte köpa den. 
 
Utifrån det perspektiv som MTC (2003) ger skapar företaget värde genom Marknads-, Affärs- 
och Teknologiken. I den inledande Marknadslogiken ser man till Tjänstens konkurrenskraft, 
Tjänstens utformning och Kundens upplevelse av tjänsten. Syftet med detta är att skapa ett 
värde i tjänsten genom att kunden ser nyttan i den. Här kan man se tydliga konkurrensfördelar 
för HSB i att tjänsten erbjuds till kunder som redan är kunder till och dessutom delägare i 
företaget. Man slipper därmed en stor del av mödan att likt konkurrenterna behöva vinna helt 
nya kunder. Här har man ett förtroende som redan är uppbyggt hos en stor del av kunderna 
vilket underlättar väsentligt vid lansering av nya tjänster. Att den nuvarande verksamheten är 
fokuserad på boende medför att kundstocken som tidigare nämnts är centrerad till specifika 
bostadsområden vilket underlättar logistiska lösningar. Dock bör man ha i beaktning att 
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tjänsten i sig är tämligen enkel och på intet sätt unik och kunden har själv möjlighet att utföra 
den om så önskas. Gällande den uppfattning kunden har om tjänsten är det viktigt att se till 
huruvida tjänsten kommer att förändra kundens beteende eller vice versa. Här kan man se att 
processen sker åt båda håll där tjänsten i sig gör att kunden får tid över till annan 
sysselsättning och på detta sätt ändrar sitt beteende samtidigt som kundens vilja att släppa viss 
kontroll över det egna hemmet måste till för att tjänsten ska få större genomslagskraft. 
Angående tjänstens utformning blir det viktigt att följa de behov som kunderna har. Sett till 
diskussionen kring kunderna bör detta fokuseras på de mest efterfrågade tjänsterna. Någon 
vidare utformning kommer dock inte beröras i detta arbete. 
 
Affärslogiken har som syfte att skapa värde åt företaget samtidigt som erbjudandet attraherar 
kunderna. En viktig faktor att studera är här vilka Värdegenererande aktiviteter som tjänsten 
innefattar sett till kundens olika roller gentemot företaget. Att kunden i detta fall även är 
delägare i kooperationen har för denna roll en mer långsiktig effekt än exempelvis kundens 
roll som köpare och slutanvändare. Som delägare blir det viktigt för kunden att tjänsten är 
långsiktigt hållbar och lönsam för företaget medan tjänsten i kundrollen har en mer kortsiktig 
tillfredsställelse i form av ett rent hem. Det senare är en hänförande men kortvarig känsla. 
Som resurs har kunden en väldigt långsiktig roll då den tillför återkoppling för ständig 
förbättring av tjänsten vilket i sin tur bidrar till att skapa större värde längre fram för kunden. 
Detsamma gäller kundens roll som förmedlare där den över en mer långsiktig horisont bidrar 
till tjänstens utveckling och därmed värdeförbättring. Utifrån de Värdefördelande 
aktiviteterna bör man se till hur värdet fördelas mellan HSB och dess kunder. Det gäller här 
att inte erbjuda onödiga tjänster som utöver att de kostar inte skapar något större värde för 
kunden. Hit hör tjänster som efterfrågades i liten kvantitet samtidigt som de troligtvis är 
tämligen omfattande att genomföra. Man kan här se hur värdet av att erbjuda hushållsnära 
tjänster för HSB kan bidra till att öka företagets anseende som leverantör av ”Det goda 
boendet” genom en utökad tjänsteportfölj samtidigt som det för kunden ger ett värde i form av 
avlastning. Just Tjänsteportföljen är viktig att ta i beaktning vid introduktionen av 
hushållsnära tjänster då det gäller att inte låta de nya tjänsterna påverka den övriga 
verksamheten negativt. Då det kan finnas en andel av medlemmarna som är skeptiska till att 
köpa tjänster är det viktigt att ha dessa i beaktning då tjänsten utformas och genomförs så att 
de inte kommer i kläm och tappar  förtroende för HSB.  
 
Med utgång i Teknologiken ska tjänsten göras åtkomlig för kunderna genom tekniska 
plattformar som är tillgängliga för dessa. Man bör här dock ha tanken att tjänsten i sig inte är 
särskilt teknikberoende men att bokningssystem och liknande kan utformas med teknisk hjälp. 
Det är därför främst intressant att se till kundernas teknikmognad, det vill säga deras 
acceptans för användning av ny teknik. Viktigt blir här att se till hela spektret av kunder då 
användningen av exempelvis Internet varierar stort beroende på ålder. Vid val av Teknisk 
plattform bör man därför inte bara använda sig av ett bokningssystem som enbart är 
webbaserat utan även tillämpa telefonbokningar eller bokningar via personliga samtal med 
exempelvis vicevärden vilka används vid fastighetsskötsel. Vidare bör man genom Tjänstens 
utformning och drift kontinuerligt försöka fånga upp teknikens bidrag och förslag till 
förändringar och förbättringar av detta. När det gäller hushållsnäratjänster så har inte alla 
kunder teknikens roll klar för sig från början utan engagemang för utveckling och förbättring 
av exempelvis bokningssystem växer troligtvis med tiden fram. Som Normann (2001) 
påpekar kan ett effektivt och flexibelt bokningssystem underlätta för företaget vid utförandet 
av tjänsten. 
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7.1.5 Direkt påverkande myndigheter 
Då skattereduktionen vid skrivandets stund ännu inte satts i verket går det ännu inte att säga 
mycket om Skatteverkets hantering av ärenden rörande avdrag.  För HSB: s del är det dock 
viktigt att som stor organisation ligga på och försöka påverka så att hanteringen går så smidigt 
som möjligt. Ytterligare politiskt lobbyarbete som verkar för ett höjt avdrag, en direkt rabatt 
istället för retroaktivt avdrag eller att fler typer av tjänster inkluderas i underlaget för avdrag 
skulle om det lyckades gynna utvecklingen av tjänstemarknaden.  

7.2 Fjärrmiljö 
Sett till det allmänna ekonomiska läget högt upp i konjunkturcykeln med hög konsumtion och 
disponibel inkomst är förutsättningarna för denna typ av tjänst för tillfället goda. De väntande 
räntehöjningar som Riksbanken utlyst kommer dock att minska konsumtionsivern och därmed 
efterfrågan på denna typ av lyxtjänster som inte har särskilt hög prioritet i relation till andra 
val hos konsumenterna. Den minskande arbetslösheten borde inte ha någon större effekt på 
rekrytering av personal då kompetenskraven är tämligen låga. 
 
Det kan tänkas att många äldre är intresserade av köp av hushållsnära tjänster. Den 
demografiska utvecklingen med en allt mer åldrande befolkning borde därmed vara positivt 
för tjänstens utveckling. Eftersom kvinnor traditionellt sett till stor del utför det hushållsnära 
sysslorna är ökningen av antalet förvärvsarbetade timmar för denna grupp av intresse. En 
fortsatt ökning av de arbetade timmarna hos gruppen kvinnor kan ytterligare stärka tjänstens 
relevans. Till dem som upplever tidsbrist i sin vardag finns främst de yngre grupperna. Detta 
uppvisande av tidsbrist tillsammans med skattereduktionen, som gör det ekonomiskt möjligt 
för fler att handla tjänster, kan bidra till att även yngre väljer att köpa avlastning i hemmet.  
 
Sett till de teknologiska faktorerna så kan man se att den snabba utvecklingen gällande 
datoranvändning medfört att en stor del av befolkningen har tillgång till Internet hemma och 
att även den dagliga användningen är hög. Dock kan man se att användningen hos äldre 
kvinnor är lägre än hos övriga. Som sagts tidigare bör man därför erbjuda exempelvis 
bokningssystem som är tillgängliga på flertal olika sätt. Sett till köp över Internet så sker det i 
relativt hög grad och frekvens vilket kan visa på att detta blivit en accepterad form av handel.   
 
Gällande de politiska faktorerna är det svårt att säga speciellt mycket för än avdraget börjat 
tillämpas. Om det senare visar sig att avdraget varken skulle ha någon effekt på 
arbetsmarknad eller skatteintäkter kan det tänkas att det via politiska beslut avskaffas. Detta är 
dock, liksom vad som skulle hända vid ett regeringsskifte, svårt att sia om. Klart är dock att 
hushållsnära tjänster är väldigt beroende av de politiska beslut som tas gällande exempelvis 
skattereduktion.  
 
De attitydförändringar hos allmänheten som kan skymtas pekar på att det blir allmänt mer 
accepterat att köpa tjänster. Nordeas (2005) undersökning visar ytterligare på att en rätt stor 
acceptans finns gentemot hushållsnära tjänster. Ytterligare en faktor av påverkan är den ökade 
internationaliseringen där utländska attityder gentemot betalt hushållsarbete kan påverka.  
 

7.3  Utvecklandet av en ny tjänst 
Här följer en analys av tjänsteinnehållets sett från det marknadsmixperspektiv som beskrivits 
tidigare innefattandes Produkt, Pris och Process.  
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7.3.1 Produkt 
Då tjänsten i sig är abstrakt bör åtgärder för att konkretisera den genomföras. Det kommer 
därför att vara viktigt att föra fram de fördelar som tjänsten medför i att få ett rent hem, mer 
fritid och i att komma ifrån tråkiga sysslor. Här ligger även den tryggheten i att tjänsten utförs 
av just HSB. För att vara en tjänst så är en hushållsnära tjänst relativt standardiserad på grund 
av sin enkelhet. Givetvis kan dock resultatet skilja sig åt mellan olika tillfällen och utförare 
och det kommer därför att bli viktigt med klara direktiv både gentemot kund och personal. Då 
man inledningsvis bör ha fokus på de mest efterfrågade tjänsterna bör dessa utgöra HSB: s 
kärntjänster även om utbudet i framtiden utökas med ytterligare tjänster. Huruvida denna 
utökning kommer att ske beror både på om konkurrenssituationen kräver dessa bitjänster och 
huruvida ytterligare tjänster i högre grad efterfrågas av kunderna. Att utöka kopplingen till 
HSB genom att som stödtjänst erbjuda kombinationstjänster med boendet skulle kunna vara 
aktuellt. Man bör här dock tänka på att det inte får påverka de som inte köper tjänsten genom 
exempelvis en försämrad ärendehantering. Detsamma gäller om man har synsättet att tjänsten 
i sig är en bitjänst till boendet som nästan tvingas på icke intresserade medlemmar.  

7.3.2 Pris 
Gällande Pris så utgör skatteavdragets retroaktiva karaktär en försvårande omständighet då 
kunden inledningsvis betalar fullt pris för att senare få avdrag för tjänsten. En belysning av 
vad det slutgiltiga priset blir efter avdrag kommer därför att vara av yttersta vikt även om man 
inte får föra kunderna bakom ljuset om att de kommer att behöva ligga ute med pengar. 
Viktigt är även att vägleda kunden genom priset då tjänsten är ny och de inte vet vad de kan 
förvänta sig. Vad som här även skulle kunna erbjudas är att sköta kundernas kvittohantering 
med att göra årliga sammanställningar som kunden kan skicka till skattemyndigheterna. På 
detta sätt slipper kunden den omfattande kvittohanteringen under året och liknande årsbesked 
skickas idag ut till lägenhetsinnehavaren rörande boendet. 
 
Om prissättning kan sägas att man som golv bör tillämpa kostnadskalkylen som gav ett 
riktpris för timdebitering. Taket bör snarare utgöras av det marknadspris som HomeMaid och 
Hemfrid håller för sina standardabonnemang. Ett visst spelrum finns dock för HSB genom 
dess relation till kunderna men detta är begränsat då priskänsligheten är stor. Det bör även 
tilläggas att detta är genomsnittliga priser vilket även gäller vid en abonnemangsform.  En 
sådan skulle som tidigare sagts ha sina fördelar inte minst i prisjämförelser med 
lågpriskonkurrenter. 
 
Gällande en strategi för framtida prissättning ser författaren gärna en kompenserad 
tillämpning vid utökning av tjänstepaketet. Om man initialt väljer att erbjuda de mest 
efterfrågade tjänsterna och sedan utökar tjänstepaketet kan de tillkomna tjänsterna vara något 
dyrare då marknadsföringsfokus ändå ligger på de mest efterfrågade tjänsterna. Angående 
säsongsvariationerna för vissa tjänster så är de tämligen svåra att justera med hjälp av 
prissättning. Detta beror på tjänstens förgängliga karaktär där ett utförande som utförs på 
hösten inte varar till våren.  

7.3.3 Process 
Stora konkurrensfördelar finns under denna variabel att belysa i marknadsföringen. HSB finns 
i dagsläget redan ute hos kund och relationen är redan etablerad. Det blir därför mer naturligt 
för kunderna att släppa in representanter från HSB i lägenheterna var på just kopplingen till 
organisationen måste förstärkas genom att personalen tydligt visar att de kommer från HSB i 
form av klädsel. Eftersom många kunder känner HSB väl så vet de vilka krav de kan ställa på 
organisationen i jämförelse med andra aktörer. Den redan befintliga närheten med den 
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existerande infrastrukturen måste utnyttjas och dessutom användas gentemot kund för att 
påpeka skillnader mot konkurrenter i service och ledtider. Det blir även som Edvardsson och 
Arnerup-Cooper (1998) och Grönroos (2002) pekar på viktigt med att planera utförandet 
utförandet noga i förväg för att inte göra kunden missbelåten eller snevrida dennas 
förväntningar.  

7.4 Information som hade varit av värde 
Den information som författaren främst saknade var om moraliskt ställningstagande till köp 
av hushållsnära tjänster. Detta hade kommit väl till pass både gällande analys av kunderna 
och den kulturella fjärrmiljöfaktorn. Författaren fick nu förlita sig på information om 
huruvida folk var villiga att köpa tjänster för att utreda allmänna attityder gentemot dessa. 
Vad som även hade varit intressant är information om hur genomförandet av skatteavdraget 
gett resultat. Detta är dock givetvis en omöjlighet då detta alltför nyligen satts i verket.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Här sammanfattas analysen av den använda marknadsinformationen för att ge såväl viktigt 
tjänsteinnehåll som grundläggande direktiv för marknadsföring.  
 

8.1 Marknadsinformation 
Syftet löd: 

Syftet med examensarbetet är att utreda och analysera hur HSB ska använda 
marknadsinformation för att kunna utveckla nya tjänster och ge grundläggande 
direktiv för marknadsföring av dessa. 

 
Sett ur ett annat perspektiv innebär detta en framtagning av en modell där teoretiska verktyg 
används för att omvandla information till ett tjänsteinnehåll och direktiv för marknadsföring 
av detta. För att den inhämtade informationen skall vara av värde krävs det att den används på 
rätt sätt. Med detta menas att exempelvis enkätsvar och åsikter från fokusgrupper måste brytas 
ner och värderas för att finna de svar som med relevans kan användas med de teoretiska 
verktygen. För att detta ska fungera krävs det givetvis att den information som efterfrågas av 
modellen återfinnas i datamaterialet.  
 
Författaren har i detta arbete visat på hur modellen används genom att i analysavsnittet 
bearbeta det empiriska materialet efter denna modell. Det empiriska materialet innefattade här 
data insamlad från enkätsammanställningar, fokusgrupper, intervjuer, kostnadskalkyler, 
artiklar, intern företagsinformation samt diverse statistiska data från exempelvis SCB. Att 
använda sig av enkätsvar var ett bra val då det gav en bred bild av attityder hos framförallt 
HSB: s medlemsunderlag. Då enkäterna här utgjorde sekundärdata var de inte anpassade efter 
denna undersöknings innehåll. Hade istället enkäter som varit anpassade för denna rapport 
använts skulle möjligheten att utforma dessa för mer avancerade statistiska analysverktyg 
funnits. Med stor sannolikhet hade detta gett ett mer tillförlitligt resultat. Dock kunde 
enkäterna till stor del ändå användas eftersom de var utformade på sådant sätt att delar av 
exempelvis både kundernas relation till HSB och efterfrågan på tjänster täcktes in. Dock fick 
författaren ingen klar bild av det moraliska ställningstagandet till köp av hushållsnära tjänster 
från enkäterna. Att enbart använda sig enkätsvar ger dock en alltför ytlig bild av 
kundgruppen. Detta gav fokusgrupperna kompensation för genom att ge utrymme för djupare 
funderingar hos de deltagande medlemmarna. Båda dessa metoder kan därför sägas värdefulla 
och bör användas tillsammans för att komplettera varandras brister inom djup respektive 
bredd. Det som främst hade kunnat göras annorlunda med fokusgrupperna är att noggrannare 
planera deras sammansättning för bättre spridning av deltagare som nu till stor del bestod av 
så kallade ”föreningsmänniskor”. 
 
Gällande den övriga information som används i modellen anser författaren att det var rätt typ 
av information som användes då de i stort täckte in de faktorer som skulle undersökas. Det 
bör här dock nämnas att de politiska förändringar som skett med koppling till det utredda 
tjänsteområdet är så pass nya att viss information ännu inte är tillgänglig. Information 
gällande skatteavdragets effekter och tillämpning hade i detta fall varit till stor hjälp men är 
av ovan nämnda skäl otillgängliga. Även gällande användandet av kostnadskalkyler bör 
nämnas att dessa i sådana här fall är mycket ungefärliga.  
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Fördelen med att använda sig av denna teoretiska modell är att den är generell och därför kan 
tillämpas vid utvecklandet av olika typer av tjänster även om den i detta arbete använts för 
hushållsnära tjänster. Anpassningar skulle dock behöva göras för den specifika tjänst som 
modellen skall användas för. Exempelvis skulle kanske djupare analys och mer teoretisk 
bakgrund läggas på leverantörer eller fjärrmiljöfaktorer om det anses behövligt för den typen 
av tjänst. För att göra modellen hållbar över en längre tidshorisont skulle en typ av 
återkopplingsfunktion läggas till där resultatet i form av tjänsteinnehåll och 
marknadsföringsdirektiv matchas mot den ursprungliga informationen.  
 
Nackdelen med modellen som författaren ser den är att den är tämligen bred där vissa faktorer 
av avgränsningsskäl gås igenom i mindre skala. Detta medför en risk att djup tappas till fördel 
för bredd i undersökningen, även om fokusgrupperna till viss del kompenserar för det 
förstnämnda. I och med detta kan djupare diskussioner kring faktorer som i realiteten är 
avgörande för utvecklandet av en tjänst tappa i styrka.  
 
Sammanfattningsvis bör nämnas att modellen lämpar sig väl för användning av 
marknadsinformation vid tjänsteutveckling även om vissa anpassningar till den enskilda 
tjänsten behöver göras.  

8.2 Viktigt tjänsteinnehåll 
Då det gäller att inte erbjuda mer än man kan klara av att leverera bör man inledningsvis 
fokusera på ett mindre antal tjänster för att senare eventuellt utöka tjänsteutbudet. Förslagsvis 
kan de mest efterfrågade tjänsterna utgöra de första tjänsterna som erbjuds. Vidare gäller det 
att endast fokusera försäljningen på medlemmar. På sådant sätt kan man både använda den 
relation som byggts med medlemmarna och den infrastruktur som finns tillgänglig som 
konkurrensfördelar gentemot såväl lågpriskonkurrenter som slipade storaktörer. Viktigt att 
tänka på är att tjänsten utförs av personal i HSB-mundering så att kopplingen till 
organisationen blir påtaglig. Priset är av stor betydelse och ett tämligen konkurrenskraftigt 
pris kommer att bli avgörande för att tjänsten skall efterfrågas. Dock kommer troligtvis ett 
något högre pris än konkurrenterna att kunna tas ut som en följd av det förtroende som finns 
för organisationen. Abonnemangsform skulle vara att föredra över timdebitering för att slippa 
exempelvis timprisfokuserande jämförelser med lågpriskonkurrenter. Även den uppbindande 
effekten är här av godo. Det gäller även att ha flexibla beställningsformer för att möjliggöra 
att ett bredare segment kan tillgodogöra sig tjänsten. Beställning över både Internet, telefon 
och via personal på plats i bostadsområdena borde därför vara möjliga.  
 
För att tjänsten ska kunna utföras på ett smidigt sätt krävs det att fungerande utrustning 
tillhandahålls av kunden och författaren rekommenderar därför att avtal med befintlig 
leverantör utvecklas vilket kan möjliggöra för medlemmarna att köpa utrustning till 
rabatterade priser. Vidare bör HSB stå för övrigt material då det är praxis i branschen och 
avtalet med leverantör av enklare städmaterial kan även det utvecklas. Här finns dock en 
uppsjö med andra leverantörer av material och en översyn av dessa skulle kunna vara en 
intressant uppgift för HSB Inköp. För att även fortsättningsvis erbjuda de kunder som inte är 
intresserade av hushållsnära tjänster en god service bör introduktionen av dessa tjänster i så 
liten mån som möjligt belasta övriga tjänster. Man bör därför försöka hålla isär 
verksamheterna samtidigt som hushållsnära tjänster bör dra nytta av exempelvis 
fastighetsskötseln i så hög grad som möjligt genom att exempelvis utnyttja de lokaler och den 
logistik som finns. I övrigt gäller det att vara lyhörd gentemot kunderna för att kunna utveckla 
tjänsterna kontinuerligt och dra nytta av tekniska lösningar samt fortsätta det politiska 
lobbyingarbetet för att förbättra marknadsförutsättningarna. 
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8.3 Grundläggande direktiv för marknadsföring  
För att konkretisera tjänsten bör dess positiva resultat så som en renstädad bostad och 
avlastning presenteras som viktiga egenskaper. Fokus i marknadsföringen bör ligga på de 
mest efterfrågade tjänsterna vilka inledningsvis bör vara de tjänster som erbjuds och vid en 
trolig utökning av tjänstepaketet bör dessa utgöra kärntjänsten. Dessa bör då få störst fokus 
och prissättas något lägre än övriga kunder för att hålla erbjudandet attraktivt. Gällande priset 
måste skattavdragets effekter framhävas utan att förringa de krav som gäller. En 
kvittohantering med årsbesked skulle här kunna framhävas för att avlasta kunden i 
pappersarbetet. Rent betalningsmässigt ser författaren helst att en abonnemangsform tillämpas 
med ett genomsnittligt timpris som ligger mellan det pris som kostnadskalkylen gav och det 
rådande marknadspris som de större aktörerna tillämpar på sina standardabonnemang. 
 
Att HSB redan har en väl etablerad relation med den potentiella kunden och finns där denna 
bor är en stor konkurrensfördel som bör förstärkas i utförandeprocessen. HSB måste på ett 
effektivt sätt utnyttja detta försprång gentemot konkurrenterna genom att få kunderna att 
förstå hur en redan uppbyggd infrastruktur ger fördelar även för dem.   
 

8.4 Slutord 
Sedan slutsatserna och rekommendationerna nu presenterats återstår nu endast att avsluta 
denna rapport.  Författaren har valt att göra detta genom att påpeka hur lärorik denna 
arbetsprocess har varit både i form av inhämtade sakkunskaper och metodlära. 
Sakkunskaperna har förutom teoretiska fördjupningar även innefattats av en mer överskådlig 
syn på ämnesområdet och dess omfattning. I metodläran har författaren fått insikt i vikten av 
att noga strukturera sitt arbete och dess långsiktigt gynnsamma effekter på arbetet. Det som 
först kan uppfattas som en genväg är i slutändan oftare en senväg.  
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