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Abstract  
 
Semester and year: Spring, 2008 
 
Writers: Victor Andersson and Filip Forslund 
 
Tutor: Thomas Helgesson 
 
Program: Marketing program, Halmstad University - School of Business and Engineering 
 
Title: Differentiation from a consumer perspective - How important is differentiation from a 
consumer’s perspektive when choosing a residence?  
 
Presentation of problem: How important is differentiation from a consumer’s perspective 
when choosing a residence? 
 
Purpose: The purpose is on basis from previous theories on the subject to describe what kind 
of differentiating that from a consumerperspective is the most important when choosing a 
residence.  
 
Key words: Differentiation, brand, apartment market  
 
Methodology: This thesis is built on an qualitative method, where eight open individual 
interviews have been made. Our choice of respondents was based on what kind of respondents 
that could give us the most accurate information on the subject which we based on relevant 
variables.  
 
Theory: The framing of the theories is based on a marketing perspective within the area of 
differentiating and focuses on how companies use different tools to differentiate their offer to 
create competitive advantages. The theories in this thesis also include theries about the 
different levels of a product, competition as well as the consumer’s perspective.  
 
Empirical observation: Our empirical results are based on interviews with eight respondents 
and aimes to describe the consumer’s perspective of differentating. During the interviews we 
used an interview guide that was based upon our theoretical framing.  
 
Conclusions: The conclusions we came up with is that differentiating from a consumer 
perspective are important when choosing a residence and the two most important tools of 
differentiating was price and product quality.  
 



   

Sammanfattning 
 
Termin och år: Vårterminen, 2008 
 
Författare: Filip Forslund, Victor Andersson  
 
Handledare: Thomas Helgesson 
 
Program: Marknadsföringsprogrammet, Sektionen för Ekonomi och Teknik  
 
Uppsatsens titel: Differentiering ur ett konsumentperspektiv - Hur viktig är differentiering ur 
ett konsumentperspektiv vid valet av bostad?   
 
Problemformulering: Hur viktig är differentiering ur ett konsumentperspektiv vid valet av 
bostad?   
 
Syfte: Syftet är att utifrån tidigare teorier inom ämnet beskriva vilken typ av differentiering 
som ur ett konsumentperspektiv uppfattas som viktigast vid valet av bostad. . 
 
Centrala begrepp: Differentiering, Varumärke, Lägenhetsbranschen 
 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod, där en kvalitativ undersökning genom 
öppna individuella intervjuer gjorts. Urvalet är baserat på undersökningsenheter som kunnat 
lämna bäst information utifrån valda variabler och uppgår till åtta stycken till antalet.  
 
Teori: Den teoretiska referensramen bygger på marknadsföringsteorier inom området 
differentiering och fokuserar på olika differentieringsverktyg företag kan använda sig av för 
att på så sätt skapa konkurrensfördelar. Den teoretiska referensramen innehåller även teorier 
om vad en produkt är, konkurrensens betydelse för differentiering och konsumentens roll i 
samband med differentiering. De teorier vi har funnit inom området ligger till grund för 
empiriinsamlingen.  
 
Empiri: Empirin utgörs av åtta individuella intervjuer med utvalda respondenter och syftar 
till att spegla ett konsumentperspektiv. Till intervjuerna har en intervjuguide använts som 
baseras på vår teoretiska referensram.  
 
Slutsats: Slutsatserna vi kan dra är att differentiering ur ett konsumentperspektiv är viktig vid 
valet av bostad och de differentieringsverktyg som visade sig ha störst betydelse för valet av 
boende var pris och produktkvalitet.  
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1. Inledning 
I detta kapitel följer en redogörelse av problembakgrunden som lett fram till vår valda 
problemformulering, därefter presenteras uppsatsens syfte, avgränsning samt centrala 
begrepp. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens uppbyggnad där varje kapitel 
presenteras på ett överskådligt sätt.  

1.1 Problembakgrund 
Reilly (2002, s. 14ff) menar att det traditionella synsättet på marknaderna är att det som 
företagen erbjuder kommer att uppskattas av konsumenterna. Han menar vidare att denna syn 
utgår från ett säljperspektiv och liknar detta med den gamla ”Henry Ford-skolan” där 
massproduktion, standardisering och teknologi var i centrum samtidigt som konsumenternas 
efterfrågan på marknaden var högre än leverantörernas utbud. T-forden som nyligen fyllde 
100 år blev starten för massproduktion och standardisering där företaget Ford standardiserade 
en bilmodell med ett enda syfte: Att sälja. Henry Fords vision var att det inte skulle behövas 
mer än en enda bilmodell och en enda färg på marknaden för att konsumenterna skulle bli 
nöjda: “You can have any color car you want as long as it’s black” (Henry Ford i Reilly, 
2002, s. 15) 

 
Efter ett par lyckade år i rampljuset började T-fordskonceptet att ge vika och under 1980-talet 
började marknadsledande företag inse att det inte räckte med att endast vara teknologiskt 
drivna och erbjuda konsumenterna standardiserade produkter. Fram till och med denna 
tidpunkt var det vanligt att företag satsade på nya tekniska innovationer och sedan försökte 
finna marknader att anpassa sig på. Ett typiskt exempel är Motorolas Iridium-projekt som 
syftade till att skapa massmarknader för avancerade mobiltelefoner som i själva verket endast 
var efterfrågad på en begränsad marknad. Detta projekt kostade Motorola mer än 5 miljarder 
dollar att genomföra och intäkterna landade på 25 miljoner. Motorola agerade helt enkelt på 
en marknad där konsumenternas efterfrågan saknades (Ulwick, 2005, s. xiii).  
 
Den senaste tidens stora teknologiska framsteg så som Internet i samband med 
globaliseringens framfart har ökat konkurrensen på de flesta marknader runt om i världen (Mc 
Lean, 2003, s. 1). Världshandeln har i och med detta ökat dramatiskt och idag överstiger 
utbudet av produkter och tjänster efterfrågan vilket lett till att dagens konsumenter har fler 
produkter att välja mellan än någonsin tidigare (3). Szmigin (2003, s. 9-10) menar till och 
med att vi idag har fler val som konsumenter än som medborgare eller som människor. Hon 
menar att föräldrarna vid valet av vilken skola barnen skall gå i oftast endast kan välja mellan 
ett ensiffrigt antal. Vid politiska val är situationen densamma då vi endast kan rösta på ett 
fåtal partier, men som konsument finns det oftast ett stort antal olika alternativ att välja 
mellan.  Konsumenterna har i och med detta fått en annan typ av frihet gentemot företagen 
och lojalitet till företagen har därmed minskat (Bacon, 2005, s. 79). Dagens konsumenter är i 
stor utsträckning vana vid att göra sina egna beslut kring hur de skall leva, vad de skall köpa 
och vad de skall göra (Tapp, A., & Gamble, P. R., & Marsella, A., & Stone, M, 2005, s. ff). 
 
Det nya synsättet på marknaden är att företagen för att överleva måste erbjuda det som 
konsumenten efterfrågar, samtidigt som de på något sätt måste särskilja sitt 
marknadserbjudande gentemot konkurrenterna. I den hårda konkurrens som idag råder 
fortsätter utbudet att öka och produkterna på marknaderna tenderar därmed att bli mer lika 
varandra vilket bidragit till att det blivit allt viktigare för företagen att särskilja sitt 
marknadserbjudande gentemot konkurrenterna för att inte försvinna i mängden (Kotler et al, 
1999, s. 567).  
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Företagen måste helt enkelt erbjuda konsumenterna något mer än bara en generisk produkt, de 
måste differentiera sin produkt för att den skall uppfattas som unik och på sätt kunna skapa 
konkurrensfördelar (Melin 1999, s. 79-80). De flesta av teorierna kring differentiering utgår 
dock till stor del från konsumtionsprodukter där konsumenterna har flera olika alternativ att 
välja mellan. Situationen då konsumenterna inte i lika hög utsträckning kan göra ett aktivt val 
utan tvingas acceptera det som företagen erbjuder är inte lika omskriven. Men hur ser 
situationen ut på de marknader där konsumenten inte har ett stort utbud av produkter att 
välja mellan?  
 
Det finns fortfarande marknader där konsumentens roll inte stärkts lika mycket gentemot 
företagen och där konsumenterna inte i lika hög utsträckning kan välja mellan olika 
marknadserbjudanden då efterfrågan på marknaden fortfarande är högre än utbudet (1).  
 
Tänk dig ett val som skiljer sig från valet av konsumtionsprodukter där konsumenten inte har 
flertalet alternativ att välja mellan. Tänk dig ett val där utbudet är begränsat samtidigt som 
detta val kommer att få stora konsekvenser för din framtid. Ett exempel på en sådan situation 
är valet av bostad som kanske är ett av de mest fundamentala produktval många människor 
gör. Valet av en bostad skiljer sig från vardagssituationen där konsumenten har flera olika 
alternativ att välja mellan. Hur viktig är differentiering på en sådan marknad och vilken typ 
av differentiering är då viktig?  

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
Tidigare teorier kring differentiering beskriver hur viktigt det är för företagen att differentiera 
sitt marknadserbjudande för att på så vis särskilja erbjudandet från konkurrenterna. Om inte 
företagen lyckas att differentiera sitt marknadserbjudande och skilja sig från mängden 
kommer konsumenten troligtvis att välja konkurrenternas marknadserbjudande. Få av 
teorierna kring differentiering utgår dock från marknader där konsumenten inte alltid kan göra 
ett aktivt val utan fokus kring differentiering ligger på konsumtionsprodukter som köps 
vardagligen. Vi ser en svaghet i att tidigare teorier om differentiering mestadels berör 
konsumtionsprodukter och anser att det är intressant att föra detta vidare och därför har vi valt 
att titta närmre på differentiering under andra marknadsförhållanden och vår 
problemformulering blir då följande:  
 

– Hur viktig är differentiering ur ett konsumentperspektiv vid valet av bostad?   

1.3 Syfte 
Syftet är att ur ett konsumentperspektiv undersöka vilken typ av differentiering som 
uppfattas som viktigast vid valet av bostad och att formulera en modell som illustrerar 
betydelsen mellan olika differentieringsverktygen och dess påverkan på valet av bostad.  

 

1.4 Avgränsning 
Enligt Jacobsen (2002) ökar en undersöknings relevans då en vis typ av avgränsning görs där 
problemområdet sätts i ett mer konkret sammanhang. Vi kommer nedan att beskriva samt 
diskutera hur vi valt att avgränsa undersökningen, vad vi anser är relevant att fokuserar på 
samt vad vi väljer att inte fokusera på och varför.  
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1.4.1 Marknadsrelaterad och geografisk avgränsning  
Den senaste tiden har det rapporterats kring oroligheter på bostadsmarknaden i USA då 
kreditinstituten stramat åt förutsättningarna till nya bostadslån och USA:s bostadsmarknad 
står inför stora utmaningar då lågkonjunktur råder. Instabiliteten på bostadsmarknaden i USA 
diskuteras flitigt i flera ekonomiska sammanhang och effekterna har drabbat privatpersoner 
hårt och i värsta fall tvingas människor att lämna sitt boende och söka nytt (2). Vi anser att 
den i dagsläget mest intressanta bostadsmarknaden går att finna på USA-marknaden och har 
därför valt att avgränsa studien hit. Ett annat skäl för att avgränsa studien till USA är att denna 
marknad stämmer bra överrens med uppsatsens problemområde då den karakteriseras av 
begränsade valmöjligheter och därmed skiljer sig från marknader där konsumenten har flera 
olika marknadserbjudanden att välja mellan. Vi tittar därmed inte på andra länders 
bostadsmarknader då detta hade krävt att flera andra faktorer hade behövt beräknas och vi har 
därmed inte någon önskan om att uttala oss om andra länders marknader.  
  
I USA är Texas den snabbast växande delstaten både ekonomiskt och befolkningsmässigt och 
den mesta konkurrensen inom bostadsmarknaden sker i anslutning till storstadsområdena. 
Med hänsyn till detta har vi valt att geografiskt avgränsa undersökningen till Dallas som är en 
av de största städerna i Texas där efterfrågan på bostäder är hög (Perot, R. Jr ”personlig 
kommunikation” 2008-04-30). Vi tittar således inte på andra delstater eller städer då Dallas är 
ett område som lämpar sig bra för denna undersökning.  

1.4.2 Branschmässig avgränsning  
Vi har valt att avgränsa undersökningen till den amerikanska lägenhetsbranshen där kunder 
hyr sin bostad från företag. Inom lägenhetsbranschen finns ett tydligt företags- och 
konsumentperspektiv och därför anser vi att denna bransch är mest lämplig. En av 
anledningarna till att vi inte väljer att fokusera på övriga boendeformer är det svaga 
förhållandet mellan företag och kund på dessa marknader. På den amerikanska 
bostadsmarknaden för privathus sker majoriteten av alla köp mellan privatpersoner där liten, 
eller ingen interaktion mellan kund och företag sker och vi har därför valt att utelämna denna 
marknad då den saknar relevans för syftet med undersökningen (1). 
 
Uppsatsen utgår från ett konsumentperspektiv där vi syftar till att undersöka differentiering ur 
ett konsumentens perspektiv. Vi har även valt att avgränsa undersökningen efter ålder på 
undersökningsenheterna och valt att inte ha med respondenter under 18 år eller över 55 år och 
detta val är baserat på i vilket ålderspann individer är mest aktiva i att söka lägenhet (1).  
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1.5 Definition av centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer vi att definiera centrala begrepp med syfte att underlätta för läsaren. 
Det finns ibland olika definitioner och tolkningar av begrepp beroende på vilken källa som 
informationen hämtas från. Vi har nedan valt definition efter hur vi tolkar begreppen och det 
som vi anser överensstämmer med vad vi menar i uppsatsen. Om inte annat framgår av texten 
gäller således nedanstående definitioner.  
 
Differentiering 

Om inte företagen i något avseende lyckas att differentiera sitt 
marknadserbjudande anses de från konsumentens perspektiv som 
ett företag som inte har något unikt att erbjuda.  Sådana företag 
riskerar att falla i en gråzon där konsumenten inte upplever någon 
skillnad mellan företagens produkter (Bacon, 2005, s. 82 ). Melin 
(1999, s. 79-80) menar att konsumentens basbehov tillfredställs av 
en generisk produkt, men för att förmedla ett mervärde krävs en i 
något avseende differentierad produkt. 

 
Dessa ovanstående definitioner ger en bra bild över begreppet 
differentiering och kommer även att avspeglas i uppsatsen. Vi har 
dock valt att lägga fokus på följande definition då den innefattar en 
mer konkret bild: Differentiering syftar till hur ett företag på något 
sätt lyckas att särskilja sitt marknadserbjudande och genom detta 
bygga strategiska relationer med konsumenterna och på så sätt 
skapa konkurrensfördelar (Docters, R. G., & Reopel, M. R., & 
Sun, J., & Tanny, S. M. 2003, s 234).   

 
 
Varumärke Ett varumärke kan vara många saker. Det kan känneteckna ett 

företag, en organisation, en produkt eller en tjänst. I denna uppsats 
avser vi endast företagets varumärke och när vi fortsättningsvis 
nämner begreppet varumärke syftar vi på ett företags varumärke, 
det vill säga hur konsumententerna uppfattar ett företags 
varumärke och associerar det med egna känslor.(4).  

 
Lägenhetsbranschen  Med lägenhetsbranschen avser vi marknaden där konsumenter hyr 

lägenheter från företag i första hand (1).  
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1.6 Disposition 
För att underlätta för läsaren har vi valt att göra en sammanfattning av uppsatsens 
disposition där vi överskådligt redovisar vad varje kapitel kommer att innehålla.  

 
 
1. I detta kapitel ges en 
problembakgrund som lett fram till vår 
problemformulering. Här redovisas 
uppsatsens syfte, avgränsning samt 
definition av centrala begrepp. 

 
2. I detta kapitel redovisar vi våra 
metodval och vår metodologiska 
utgångspunkt. Vi diskuterar även 
uppsatsen validitet och reliabilitet.  
 
3. I detta kapitel redovisar vi vår 
teoretiska referensram. Kapitlet 
avslutas med en teoretisk 
sammanfattning där vi förklarar hur 
valda teorier hänger samman.  

 
4. I detta kapitel redovisar vi resultatet 
av vår empiriska undersökning. 
Kapitlet inleds med en redogörelse av 
respondenterna sedan följer resultatet 
av undersökningen.  

 
5. I detta kapitel jämför vi resultatet 
från den empiriska undersökningen 
med vår teoretiska referensram för att 
få fram likheter och skillnader.  

 
6. I detta kapitel tar upp det viktigaste 
från analysen och redovisar slutsatserna 
som vi kommit fram till.   
 
7. I detta kapitel ger vi förslag till vad 
företagen bör tänka på samt hur vårt 
resultat kan användas till fortsatt 
forskning.  
 
8. I detta kapitel kritiserar vi gjorda 
metodval och ger källkritik till 
uppsatsen för att informera läsaren om 
uppsatsens svagheter.  
 
 
 

7. Rekommendationer och förslag till 
fortsatt forskning 

8. Metod och Källkritik 

6. Slutdiskussion 

5. Analys 

4. Empiri 

3. Teori 

2. Metod 

1. Inledning 
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2. Metod 
I detta kapitel följer en redogörelse av tillvägagångssättet för våra metodval. Vi kommer här 
att motivera de olika val vi gjort och diskutera dessa eftersom metodvalen har stor påverkan 
på undersökningens giltighet. Vi redogör även för hur diskussionerna kring valen gick då vi 
anser att det visar på vetenskaplig medvetenhet. Inledningsvis följer en analys av vår 
problemformulering, därefter redovisar vi för metodvalen och avslutar med en diskussion om 
uppsatsen giltighet.  

2.1 Analys av problemformuleringen  
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att förstå problemformuleringen av följande skäl: 
 

– Problemformuleringen avgör vilket slags undersökningsupplägg vi bör använda. 
– Problemformuleringen avgör vilken slags metod vi ska använda för att samla in 

empiri.  
 
Jacobsen (2002) förklarar vidare att en analys av problemformuleringen vanligtvis genomförs 
utifrån tre olika dimensioner: 1) Klar eller oklar problemställning. 2) Beskrivande eller 
förklarande problemställning. 3) Önskan om generalisering. För att bringa klarhet till 
uppsatsens fortsatta metodavsnitt har vi valt att analysera vår problemformulering utifrån 
Jacobsens (2002) tre dimensioner: Hur viktig är differentiering ur ett konsumentperspektiv vid 
valet av bostad?   

2.1.1 Klar eller oklar problemformulering 
Skillnaden mellan en klar och oklar problemformulering ligger i hur mycket kunskap det finns 
om ett fenomen samt i hur hög grad det är möjligt att sätta upp klara hypoteser. I klara 
problemformuleringar finns god kunskap om ett fenomen men osäkerhet på dess omfång, 
utsträckning, eller frekvens råder. Klara problemformuleringar är oftast teori- och 
hypotesprövande. Oklara problemformuleringar, vilka även benämns explorativa är oftast 
teori- och hypotesutvecklande. Detta innebär att avslöja ny och relativt okänd kunskap om ett 
fenomen genom att finna ut vad fenomenet består av. Jacobsen (2002) förklarar i diskussionen 
om klara kontra oklara problemställningar att förhållandet mellan de båda typerna inte bör ses 
som antingen-eller utan snarare bör ses som en glidande skala. Efter att ha läst in oss på 
ämnesområdet vill vi påstå att det finns god kunskap och ett flertal tidigare teorier inom 
ämnet. Differentiering är ett viktigt ämne inom marknadsföringslitteraturen men diskuteras 
dock oftast ur ett företagsperspektiv vilket begränsar teorin en del. Då vi har valt ett 
konsumentperspektiv blir det lite problematiskt att säga om vår problemformulering skall vara 
helt klar eller oklar men vi anser att det finns tillräckligt god kunskap och tidigare teorier om 
differentiering och därför lutar vår problemformulering mot en mer klar karaktär vilken är 
teori- och hypotesprövande. Precis som Jacobsen (2002) menar är det här inte frågan om 
antingen eller men då vår problemformulering lutar mer mot en klar karaktär kommer vi att 
utgå från tidigare teorier för att sedan använda oss av dessa då vi samlar in empiri för att 
därefter dra slutsatser.  

2.1.2 Beskrivande eller förklarande problemformulering 
Jacobsen (2002) förklarar att skillnaden mellan en beskrivande och en förklarande 
problemformulering är att beskrivande problemformuleringar syftar till att beskriva en 
frekvens, ett omfång eller omfattning av ett fenomen medan en förklarande syftar till att reda 
ut orsakerna till fenomenet. Beskrivande problemformuleringar koncentreras ofta på att 
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beskriva skillnader och likheter vid en given tidpunkt medan förklarande 
problemformuleringar har en önskan att förklara varför det finns skillnader och likheter. 
 
Vår problemformulering är av beskrivande karaktär och vi avser alltså inte att förklara varför 
det förhåller sig på ett visst sätt i form av ett orsak-verkan samband utan fokuserar på 
skillnader och likheter för att skapa en beskrivande bild.   

2.1.3 Önskan om generalisering – Komplettera denna biten  
Jacobsen (2002) menar i sin diskussion om generalisering att strävan efter att generalisera 
leder till extensiva undersökningsuppläggningar där många individer undersöks och att 
undersökningar med mindre avsikt att generalisera leder till mer intensiva uppläggningar där 
det koncentreras på färre enheter. Vi kommer senare i metodkapitlet beskriva att vi valt en 
intensiv uppläggning och därmed inte har någon större önskan om att generalisera men det 
som kan sägas är att vi i uppsatsen behandlar ett fenomen som till stor del kan upplevs 
individuellt och vi har därför inte har någon större önskan att generalisera. Vi är medvetna om 
att vår problemformulering kan tyckas sträva efter en generalisering men vi kommer i 
fortsättningen av metodkapitlet att ytterligare förklara våra intentioner med undersökningen.  

2.2 Forskningsansats – Induktiv kontra Deduktiv 
Inom forskningen förekommer det i huvudsak två olika vetenskapliga strategier för att få 
grepp om verkligheten; Induktion och Deduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994). En helt 
deduktiv ansats symboliseras av att forskaren skaffar sig vissa förväntningar om hur världen 
ser ut och därefter samlar in empiri för att se om förväntningarna stämde överens med 
vekligheten. En helt induktiv ansats går motsatt väg då forskaren går ut i verkligheten nästan 
helt utan förväntningar och samlar in empiri för att sedan systematisera data och formulera en 
teori, Jacobsen (2002).  Vi har i vår studie medvetet valt en blandning mellan deduktiv ansats, 
vilken utgår från tidigare forskares kunskap och teorier, och en induktiv ansats vilket utgår 
från insamlad empiri. Anledningen till detta val är att vi anser att vi dels måste ta del av 
tidigare kunskap och teorier som finns inom ämnesområdet för att på ett tydligt sätt kunna 
samla in information. En ytterligare orsak är att vi ansåg det problematiskt att försöka samla 
in relevant empiri utan att på förhand skaffa oss vissa förväntningar. 
 
Med andra ord har vi använt oss av en så kallad abduktiv ansats där deduktiv och induktiv 
ansats varvas (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Arbetssättet vi använt oss av i denna studie är att vi strävat efter att dra slutsatser från vår 
insamlade empiri och därmed försökt tillämpa en induktiv ansats men vi har samtidigt valt att 
arbeta mer parallellt med teori och empiri än vad den optimala induktiva ansatsen förespråkar. 
Att arbeta på detta sätt medför att vi bygger upp en förkunskap om ämnet innan vi samlar in 
empiri, för att på så sätt kunna ställa mer relevanta frågor. Vi har genom vårt val av abduktiv 
ansats varit mer öppna och flexibla för ny information. Fördelen med detta arbetssätt är att vi 
inte blivit lika styrda om en helt deduktiv ansats tillämpats. För att sammanfatta vårt arbetssätt 
har vi införskaffat teoretiska förkunskaper och därefter genomfört vår empiriska undersökning 
för att sedan jämföra och analysera teori och empiri för att sedan dra slutsatser.  

2.3 Undersökningsuppläggning – Intensiv kontra Extensiv 
Jacobsen (2002) förklarar att det finns två olika inriktningar vid valet av 
undersökningsuppläggning varvid utgången för studien blir olika beroende på vilket upplägg 
som väljs. En studie kan antingen gå på bredden vilket även kallas extensiv och en studie kan 
även gå på djupet vilket benämns som intensiv. Skillnaden mellan de två olika uppläggen är 



 

   8 

att djup är relaterat till hur vi vill närma oss det fenomen som vi vill studera, medan bredd 
säger något om hur många undersökningsenheter vi vill uttala oss om. En extensiv 
uppläggning strävar efter att undersöka många enheter men endast med ett fåtal variabler 
samtidigt som förhållandet med en intensiv uppläggning fokuserar på fler variabler men 
fokuserar på färre undersökningsenheter. 
 
I vår studie har vi har valt en intensiv uppläggning vilken går på djupet och fokuserar på ett 
färre antal undersökningsenheter. Detta grundar vi på att vi vill få fram en mer nyanserad och 
detaljerad beskrivning av vårt problem vilket blir resultatet med detta val (Jacobsen, 2002). 
En intensiv uppläggning har sin styrka i att få fram mer relevant och detaljrik data vilket 
bidrar till att den interna giltigheten blir stor. Svagheten med denna uppläggning är att den 
ofta förhåller sig till en viss kontext och några få enheter vilket gör att det uppstår svårigheter 
med en generalisering av utfallet (Jacobsen, 2002). Som vi tidigare beskrivit har vi i denna 
uppsats inte någon större avsikt att generalisera och därför anser vi att styrkorna med en 
intensiv uppläggning i form av nyanserade och detaljerade svar överstiger svagheterna med 
svårigheten att generalisera.  

2.4 Datainsamlingsmetod - Kvalitativ kontra Kvantitativ 
Som vi beskrev tidigare bör valet av datainsamlingsmetod baseras på undersökningens 
problemformulering och syfte. Vi har tagit hänsyn till detta genom att tidigare i 
metodavsnittet analysera vår problemformulering utifrån Jacobsens (2002) tre dimensioner 
och kommer därför att ha nytta av vår analys när val av datainsamlingsmetod skall göras.   
 
Valet av datainsamlingsmetod syftar till hur forskaren väljer att samla in 
förstahandsinformation, även kallat för empiri. Det finns två olika sätt samla in empiri; det 
ena är genom siffror och benämns kvantitativ metod och det andra är genom ord och benämns 
kvalitativ metod. Karaktären på den information som samlas in har olika styrkor och 
svagheter beroende på vilken datainsamlingsmetod som väljs. Valet av datainsamlingsmetod 
får därmed stora konsekvenser för undersökningens resultat och därför är det viktigt att 
fördelar och nackdelar vägs noga mot varandra (Jacobsen, 2002). En kvantitativ 
datainsamlingsmetod är mest lämplig då vi vill beskriva ett fenomens frekvens eller dess 
omfattning. Denna metod symboliseras av att många enheter och bredd är ett viktigt mål. Den 
kvantitativa undersökningsmetoden passar bäst när kontexten inte har så stort intresse 
(Jacobsen, 2002). En kvalitativ datainsamlingsmetod symboliseras av att få enheter och djup 
är ett mål och passar sig bäst då vi är intresserade av att skapa klarhet i vad som ligger i ett 
begrepp eller fenomen (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa undersökningsmetoden ger en 
djupare och mer detaljerad bild av det undersökta problemet än den kvantitativa (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Kvalitativa ansatser används ofta då syftet är att beskriva människors 
upplevelser av något, nå en djupare förståelse för en viss situation eller företeelse (Kvale, 
1997). 
 
Det finns ett starkt samband mellan valet av intensiv undersökningsuppläggning och kvalitativ 
datainsamlingsmetod - nämligen att de är mycket lämpliga för att belysa problemställningar 
där vi är intresserade av djup och nyanser (Jacobsen, 2002). Då vi tidigare nämnt att vi valt en 
intensiv utformning som går på djupet anser vi därför att det faller sig naturligt att välja en 
kvalitativ metod för att samla in data. Vi är som tidigare beskrivits ute efter att få mer 
nyanserad och detaljerad information vilket en kvalitativ datainsamlingsmetod är mest lämpad 
för.  
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En annan viktig aspekt som vi även vill lyfta fram i valet av datainsamlingsmetod kan knytas 
till vår problemformulering och klarheten i denna. En kvantitativ metod förutsätter mycket 
god klarhet i problemställningen då vi tvingas att kategorisera fenomenet innan informationen 
samlas in. Här måste vi vara säkra på att de frågor vi ställer och de svarsalternativ vi anger 
upplevs som relevanta av respondenterna (Jacobsen, 2002). Vi kände inte att vi på förhand 
kunde genomföra en kategorisering med fasta svarsalternativ varvid valet av en kvalitativ 
metod känns ännu mer given.  

2.4.1 Kvalitativ datainsamlingsmetod - Öppen individuell intervju  
Jacobsen (2002) beskriver att valet av öppen individuell intervju är den vanligaste 
datainsamlingsmetoden vid en kvalitativ ansats och förklarar att intervju som metod är 
mycket lämplig för att få fram enskilda individers tolkningar av ett fenomen Han menar 
vidare att forskaren genom en öppen individuell intervju får klarhet i hur individen uppfattar 
och inlägger mening i olika förhållanden och vi anser att detta passar väl in på vår 
problemställning liksom syfte.  

2.4.2 Förfarandet vid intervjuerna   
Innan intervjuerna genomfördes valde vi att informera respondenterna om syftet och avsikten 
med själva intervjun för att skapa en trygghetskänsla. Jacobsen (2002) nämner i diskussionen 
om informerat samtycke att den undersökte skall delta helt frivilligt och blivit informerad om 
eventuella risker och vinster med att delta i intervjun och därför valde vi att presentera 
avsikten med intervjuerna.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna ”ansikte mot ansikte” då det enligt Jacobsen (2002) är 
lättare att genomföra ett givande, öppet samtal vid besöksintervju än över telefon. Vi ville 
även ha möjligheten att observera hur respondenten uppträdde vid intervjun för att på så sätt 
veta hur långt vi kunde fördjupa frågorna. Eftersom vi undersökt amerikanska respondenter 
ansåg vi det extra viktigt att kunna observera hur respondenterna uppträdde för att inte sätta 
dem i en obekväm situation. Språkliga skiljaktigheter liksom kroppsspråk skiljer sig mellan 
olika kulturer och därför lade vi stor vikt på att kunna observera respondenten.  
 
Under intervjuerna valde vi att använda oss av en på förhand utarbetad intervjuguide (bilaga 
1). Jacobsen (2002) menar att en intervju kan vara mer eller mindre öppen och att öppna 
intervjuer vanligtvis är strukturerade till en viss grad. Han menar vidare att förstrukturering 
innebär att i förväg bestämma vad som skall fokuseras på, till exempel olika ämnen i 
intervjun. För att säkerställa att vi skulle få in relevant information utgick vi från vår 
utarbetade intervjuguide men vi ville samtidigt ha möjlighet att kunna komplettera med 
följdfrågor då vi ville att respondenterna skulle fördjupa sina svar. Kvale (1997) menar även 
att ju mer strukturerad en intervjuguide är desto lättare blir det att i analysstadiet analysera 
intervjuerna vilket vi även tog hänsyn till i valet av en intervjuguide.  
 
Under intervjuerna hade vi lånat en diktafon för att på så sätt få tillgång till intervjuerna då det 
var dags att sammanställa dem samtidigt som vi ville kunna fokusera på respondenten och 
samtalet istället för att behöva anteckna. Samtliga intervjuer genomfördes i slutet av vecka 19 
och i början på vecka 20 (år 2008). Intervjuerna genomfördes på en utvald restaurang/café i 
centrala Dallas och tog mellan 20 till 35 minuter att genomföra.  

2.5 Urval 
Jacobsen (2002) förklarar i sin diskussion om urval att kvalitativa datainsamlingsmetoder då 
öppna intervjuer valts att antalet undersökningsenheter måste begränsas för att forskaren ska 
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klara av att analysera den data som samlats in. Han menar vidare att urvalet då kvalitativa 
metoder tillämpas bör styras av själva avsikten med undersökningen, det vill säga vilket slags 
information vi vill få fram. Ett medvetet val av vem vi som forskare talar med är minst lika 
viktig vid kvalitativa ansatser som vid kvantitativa (Jacobsen, 2002, s. 198). Vi har haft detta i 
åtanke då vi genomförde vårt urval och för att få tag i de bäst lämpade respondenterna 
bestämde vi oss för att följa en viss urvalsprocess. Jacobsen (2002) förklarar att olika 
undersökningar har olika urvalskriterier vilket innebär att olika urvalskriterier bör beaktas. Vi 
har i vår urvalsprocess valt det urvalskriteriet som Jacobsen (2002) kallar för Information. 
Denna metod innebär ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att forskaren väljer ut 
uppgiftslämnare som de anser kan ge riktig och god information för det valda problemet.  
 
Vårt första steg i urvalsprocessen innebar att bestämma vilka relevanta variabler 
uppgiftslämnarna behövde uppfylla. Då vi avgränsat undersökningen till att behandla 
lägenhetsbranshen ur ett konsumentperspektiv ansåg vi att en första viktig variabel var att 
uppgiftslämnarna under intervjuerna skulle bo i en lägenhet hyrd av ett företag för att de på så 
sätt skulle kunna referera till egna tankar och åsikter. Jacobsen (2002) menar att 
undersökningsenheterna med fördel bör avgränsas inom vissa tidsramar för att på så sätt 
kunna referera till egna upplevelser och därför ansåg vi att det var en fördel om 
undersökningsenheterna under intervjuförfarandet hyrde en lägenhet.  
 
En andra variabel som vi tagit hänsyn till i urvalet av respondenter är ålder då vi tidigare 
avgränsat undersökningen till personer i åldern 18 år till 55 år vilket baseras på i vilket 
ålderspann individer är mest aktiva i att söka lägenhet (1).  Jacobsen (2002, s. 198) beskriver 
vidare i diskussionen om urval att det är viktigt att fundera på om indelningen i variabler är 
relevant för problemställningen och vi upplevde inte att det fanns fler variabler som var 
relevanta för att få ett godtryckligt urval.  
 
I andra steget i urvalsprocessen föll det sig naturligt att söka uppgiftslämnare som uppfyllde 
de variabler vi nämnt ovan. I och med att vi under uppsatsens gång befann oss och 
praktiserade på ett fastighetsföretag i Dallas kunde vi genom företaget och företagskontakter 
med fördel få tag på väl representativa uppgiftslämnare som uppfyllde våra variabler. 
Samtliga av våra utvalda respondenter hyrde under intervjustadiet en lägenhet och befann sig 
även inom vårt valda ålderspann med ålder från 18 upp till 55 år.   
 
Då vi tidigare i metodkapitlet klargjort att vi valt en intensiv uppläggning och en kvalitativ 
datainsamlingsmetod med öppna individuella intervjuer innebär detta att antalet respondenter 
måste begränsas. Kvale (1997) beskriver detta i diskussionen angående ”tusensidorsfrågan” 
som innebär att forskaren bör passa sig för att samla in för mycket information för att kunna 
tolka på ett meningsfullt sätt. Vi begränsade oss till åtta respondenter som uppfyllde våra 
urvalsvariabler och vi anser att detta var tillräckligt för att få en rimlig storlek i urvalet.  

2.6 Litteraturstudie  
Teoriavsnittet i vår uppsats utgår från tidigare kunskap och teorier och utgör således vår 
sekundärdata. Insamlingen av sekundärdata skedde på olika sätt för att få relevant och aktuell 
information, samtidigt som vi inte ville begränsa oss till en typ av källa.  Vi besökte två olika 
bibliotek i Dallas; 24/2-2008 besökte vi Dallas Public Library och 29/2-2008 besökte vi SMU 
Libraries (Southern Methodist University). Under dessa besök bestod insamlad sekundärdata 
endast av tryckta böcker. Till vår förvåning hade inte biblioteken en hög standard och de 
böcker vi fick med oss var endast ett fåtal. Resultatet av vår litteraturstudie på biblioteken var 
inte så givande och vi har därför flitigt använt oss av Högskolan i Halmtad:s Internetbibliotek, 
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även kallad ”e-brary”, där insamlingen av information bestod av elektroniska böcker. I och 
med detta har vi kunnat söka på intressanta böcker, författare och även efter ämne och vi har i 
denna uppsats använt oss av många elektroniska böcker.  De databaser vi använt oss av för att 
söka vetenskapliga artiklar är Academic Search Elite samt google.com. Sökorden som vi 
använt oss av är: Differentiering, produktdifferentiering, servicedifferentiering, 
varumärkesdifferentiering, konsumentbeteende, marketing, prisdifferentiering, 
personaldifferentiering samt produkt. Vi har i denna uppsats inte använt många artiklar eller 
liknande hämtade från Internet i och med att sökorden vi använde inte gav så stor 
träffsäkerhet utan vi mest fick övergripande kunskap genom dessa. Genom Academic Search 
Elite hittade vi dock ett flertal intressanta artiklar som tagits i beaktande under uppsatsens 
gång, dessa handlade främst om differentiering genom service.  

2.7 Reliabilitet och Validitet 
Enligt Jacobsen (2002) skall en undersökning oavsett vilken metod och vilket slags empiri det 
rör sig om att uppfylla två krav:  
 
1. Empirin måste vara giltig och relevant (validitet) 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). 
 
Jacobsen (2002) nämner vidare att det är viktigt för forskaren att förhålla sig kritiskt till den 
empiri som samlas in för att på så sätt kunna säkerställa en hög validitet och reliabilitet. Vi 
har valt en kvalitativ datainsamlingsmetod med öppna individuella intervjuer och vi kommer 
nedan att utifrån våra metodval och insamlad empiri föra en diskussion hur vi gått tillväga för 
att säkerställa giltigheten och tillförlitligheten i vår undersökning.  

2.7.1 Validitet  
Validitet är ett begrepp som kan delas upp i två delar, intern validitet liksom extern validitet, 
och syftar till hur forskaren lyckats mäta det som avsetts att mätas. Kvalitativa 
undersökningsmetoder förhåller sig nära kontexten vilket innebär att en hög intern giltighet 
ofta kan uppnås, samtidigt som studiens resultat ofta förhåller sig till en specifik kontext eller 
några få enheter vilket gör det svårare att generalisera undersökningens resultat (Jacobsen, 
2002). Intern validitet syftar mer till hur de slutsatser som dragits i den aktuella situationen är 
trovärdiga samtidigt som extern validitet syftar till huruvida slutsatserna går att generalisera 
till andra situationer (Kvale, 1997).  
 
Vi har i vår studie använt oss av individuella intervjuer som mätinstrument vilket leder till att 
vi mäter individuella, personliga synpunkter på ett fenomen där alla enheter är lika viktiga 
(Jacobsen, 2002). Vi har precis som Jacobsen (2002) menar försökt upprätthålla validiteten 
genom att förhålla oss kritiska till undersökningsprocessen – Hur har urvalet gjorts? Vilken 
typ av källor finns med? Har källorna avgett sann och riktig information? Hur har 
informationen kommit fram från källorna? Detta är frågor som vi kritiskt försökt besvara 
genom undersökningsprocessen och vi kommer nu därför att diskutera dessa.   
 
Då vi har använt oss av en kvalitativ metod bör urvalet styras av avsikten med 
undersökningen (Jacobsen, 2002) och vi har som tidigare förklarats använt två relevanta 
variabler för vårt urval, dels att respondenten skulle bo i en lägenhet hyrd av ett företag 
samtidigt som respondenten skulle vara i ålderspannet mellan 18 – 55 år då individer är som 
mest aktiva i att söka lägenhet. I och med att vi utgått från dessa två variabler har vi kunnat få 
tag på respondenter som starkt kan referera till sin egen situation samtidigt som de befinner 
sig i det mest relevanta ålderspannet. Precis som Jacobsen (2002) förespråkar är det avsikten 
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med undersökningen som styr urvalet och i efterhand vill vi påstå att urvalet är av god 
tillförlitlighet. Jacobsen (2002) menar även att det är viktigt att finna respondenter som har 
stort intresse och erfarenhet kring ämnet vilket vi anser att vi lyckats finna. Vi ville helt enkelt 
att informationen som lämnades skulle vara så relevant som möjligt och att respondenterna 
som representerade konsumentens perspektiv skulle kunna relatera till differentiering utifrån 
sin egen situation.  Det som vi anser kan diskuteras gällande vårt urval är hur vi funnit 
respondenterna till urvalet då vi funnit respondenterna genom det företag vi praktiserade på. 
Detta beskriver vi närmare i kapitel åtta där vi diskuterar metod och källkritik. Vi har varit 
noga med att respondenterna skulle uppfylla variablerna för urvalet och vi anser att vi lyckats 
få ett tillfredställande urval.  
 
Vi har som tidigare beskrivits använt oss av en på förhand utarbetad intervjuguide vilket var 
ett medvetet val från vår sida. Kvale (1997) beskriver att det blir lättare under analysstadiet ju 
mer strukturerad en intervjuguide är. Vi har haft detta i åtanke och valde att styra intervjuerna 
med hjälp av intervjuguiden och har därför kunnat få fram relevanta svar från respondenterna 
som förhåller sig starkt till ämnet vi velat ta upp. Vi vill tillägga att vi under samtliga 
intervjuer kunnat ställa följdfrågor vid oklarheter och därmed kunnat komplettera vår 
intervjuguide vilket ökat validiteten ytterligare.  
 
Vidare har vi ökat validiteten då vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. På 
så sätt har vi säkerställt att vi fått med respondenternas alla svar. Valet att använda en diktafon 
berodde främst på att vi, då engelska inte är vårt första språk, troligtvis inte hade kunnat fånga 
upp allt som respondenterna svarade.  

2.7.2 Reliabilitet 
I studier med kvalitativ ansats agerar forskaren själv som mätinstrument för att mäta något 
och det är därmed viktigt att forskaren lyckas fullgöra sin uppgift på rätt sätt. Forskarens 
skicklighet, beslutsförmåga liksom kunskap påverkar undersökningen i någon utsträckning 
varvid det är viktigt för forskaren att förstå sin roll i undersökningsprocessen (Kvale, 1997).  
Jacobsen (2002) menar liksom Kvale (1997) att undersökarens roll är betydelsefull och han 
väljer att ta upp fenomenen undersökareffekt och kontexteffekt.  
 
Jacobsen (2002) beskriver hur forskarens roll vid intervjuer kan påverka respondenternas svar 
beroende på hur forskaren agerar, talar, använder kroppsspråk är förberedda och så vidare. I 
vårt fall ökade vi tillförlitligheten genom att förbereda intervjuerna så bra som möjligt. Vi var 
tvungna att ta hänsyn till språkmässiga skiljaktigheter då vi intervjuade amerikanska 
respondenter och valde därför att ha en relativt strukturerad intervjuguide. För att inte 
begränsa respondenternas svar var vi även tydliga med att förklara syftet med intervjun 
samtidigt som vi övergripligt klargjorde vad intervjun skulle handla om för att på så vis 
mentalt förbereda respondenterna. En anledning till att vi valde individuella intervjuer istället 
för fokusgrupper som kunnat vara en alternativ metod var att vi var lite osäkra på vilken roll 
vi skulle ta vid ett sådant förfarande samtidigt som vi inte var helt säkra på hur vi skulle klara 
av alla intryck och språkskildheter och därför kändes individuella intervjuer tryggast.  
 
I vårt fall fick vi anpassa oss lite till respondenterna då det gällde själva kontexten för 
intervjuernas genomförande. Jacobsen (2002) skiljer mellan artificiell och naturlig miljö där 
kontor och arbetsplatser är exempel på artificiella miljöer medan platser som respondentens 
hem eller platser som dagligen besöks kallas för naturliga miljöer. Vi var enade om att välja 
en avslappnad och lugn miljö där intervjuerna skulle ske och vi valde därför en 
restaurang/café i centrala Dallas för att på sätt inte bli för formella. Jacobsen (2002) nämner 



 

   13 

även i diskussionen om reliabilitet att den som undersöks kan påverkas beroende på om 
undersökningen kommer som en överraskning eller om den är mer planerad. Vi valde här att 
väldigt övergripande informera samtliga respondenter om vad intervjun skulle beröra för 
ämne innan intervjuerna ägde rum. Detta gjordes dels via mail och på telefon.  
 
Precis som Jacobsen (2002) liksom Kvale (1997) menar har vi försökt att genom 
undersökningens gång ha i åtanke att vi som intervjuare kunnat påverka respondenterna. Vi 
har försökt vara noggranna i varje stadium av intervjuprocessen och anser att vi på ett 
tillförlitligt sätt fått fram vår empiri.  
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3. Teori 
I detta kapitel redovisar vi vår utvalda teoretiska referensram. Huvudfokus i teorikapitlet 
ligger på hur ett företag kan differentiera sitt marknadserbjudande för att på så vis skapa 
konkurrensfördelar. Avslutningsvis har vi valt att göra en teoretisk sammanfattning för att 
tydliggöra hur vi kopplar de olika teorierna emellan.  

3.1 Vad är en produkt? 
Då vår definition av differentiering menar att företag för att skapa konkurrensfördelar bör 
differentiera sitt marknadserbjudande anser vi att det inledningsvis är relevant att titta närmre 
på tidigare teorier kring vad en produkt är och hur en marknadserbjudande är uppbyggt för att 
öka förståelsen för hur en produkt/marknadserbjudande kan differentieras utifrån olika nivåer.  
 
Kotler et al (1999, s. 561) ger en vid bild av en produkt och menar att en produkt är allting 
som erbjuds till en marknad för uppmärksamhet, innehav, användning eller konsumtion som 
tillfredställer ett önskemål eller ett behov. En produkt tjänar med andra ord till att utnyttjas för 
att tillfredställa ett behov eller önskemål. Parmerlee (2000) menar liksom Kotler et al (1999) 
att oavsett en produkts skepnad är målet med den att tillfredställa ett behov eller helst ett antal 
behov. Parmerlee (2000) menar vidare att en produkt kan vara både en påtaglig vara liksom 
en ogripbar tjänst men även i många fall en kombination av en vara och en tjänst (Parmerlee, 
2000).  
 
En produkt brukar delas in i tre olika nivåer där den mest grundläggande nivån, även kallad 
kärnprodukten består av den problemlösande nyttan och ger svar på frågan om vad 
konsumenten egentligen köper (Kotler et al, 1999, s. 561-562). Kärnprodukten är till exempel 
telefonsamtalet vid köp av en telefon, tak över huvudet vid hyrning ett hotellrum, transporten 
från en punkt till en annan vid köp av en flygbiljett (Barnes, 2000, s. 14). Kärnprodukten 
består ofta av fysiska elementen (produktattribut) som går att se, ta, lukta, höra eller smaka på 
(Proctor, 2000, s. 269ff).  
 
Nästa nivå som omger kärnprodukten är den påtagliga produkten som har till syfte att 
komplettera kärnprodukten med olika egenskaper. Dessa egenskaper är: kvalitet, finesser, 
styling, varumärke och förpackning. Ett tydligt exempel på hur den påtagliga produkten kan 
komplettera kärnprodukten är Sony’s videokameror där produktens varumärke, styling, 
förpackning och övriga attribut noggrant kombinerats för att utöka kärnnyttan med ett 
bekvämt och kvalitetsfullt sätt att fånga ett viktigt ögonblick.  
 
Sista och tredje nivån är den så kallade utvidgade produkten som omger både kärnprodukten 
och den påtagliga produkten. Denna nivå syftar till att utöka produkten och detta görs främst 
genom att erbjuda service i form av till exempel fri installation, garantier, leverens och dygnet 
runt-service (Kotler et al, 1999, s. 561-562).   
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Kotler et al, (1999, s. 561-562) menar vidare i sin diskussion om en produkts uppbyggnad att 
dagens konsumenter tenderar att se produkter som en samling fördelar som tillfredställer ett 
behov. Den produkt som tillfredställer ett behov på bästa sätt är ofta den produkt som på ett 
bra sätt är uppbyggt utifrån de tre nivåer som gestaltas i figuren ovan.   

3.2 Konkurrens 
Att konkurrensen på dagens marknader är annorlunda än för trettio år sedan är ett faktum. 
Globaliseringen och Internet är två av orsakerna till att konkurrensen blivit hårdare då 
kundens position har stärkts i och med att det blivit lättare för konsumenterna att söka 
information (Bacon, 2005). Dagens konsumenter är vana vid att göra sina egna beslut kring 
hur de skall leva, vad de skall köpa och vad de skall göra. Det nya synsättet på marknaderna 
är att företagen för att överleva måste erbjuda det som kunden efterfrågar, samtidigt som de 
på något sätt måste särskilja sitt marknadserbjudande gentemot konkurrenterna (Tapp et al, 
2005) 
 
Kotler et al (1999) menar liksom Bacon (2005) att konkurrensen idag är annorlunda än för 
trettio år sedan och förklarar att den mesta konkurrensen idag förekommer utanför själva 
kärnprodukten och framgångsrika företag adderar fördelar till sina produkter som inte bara 
tillfredställer utan överträffar kundens förväntningar. I och med att gränsen mellan produkt 
och tjänst blivit mer vag strävar allt fler företag som marknadsför fysiska produkter idag efter 
att differentiera sitt marknadserbjudande genom att omge produkten med transparenta element 
så som varumärket och service (Proctor, 2000, s. 270).  
 
Barnes (2000) menar liksom Kotler et al (1999) att det idag råder hårdare 
konkurrensförhållanden och att det blivit allt vanligare företag emellan att kopiera från 
marknadsledande företag för att på så sätt stärka sin egen position:  
 

“In an age when many products and services can easily be duplicated by competitors, 
companies must find ways to differentiate themselves from the competition so that customers 

will choose them over and over” (Barnes, 2000, s. 28). 
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Barnes (2000, s. 14-16) menar vidare att kärnprodukten i sig sällan ger konkurrensfördelar 
utan att företagen istället bör sträva efter en utökning av produkten. Ju längre ifrån 
kärnprodukten företagen väljer att fokusera ju mer ökar förmågan att särskilja sig:   
 

“It is my point of view that a company’s ability to set itself apart from its competitors 
increases as we move away from focusing on the core product”  (Barnes, 2000, s. 16). 

3.3 Konsumentens perspektiv 
Bacon (2005) menar att företag genom att differentiera sitt marknadserbjudande kan ge svar 
på den viktigaste frågan inom marknadsföringen: Why should customers choose us instead of 
our rivals?. Om inte företagen i något avseende lyckas att differentiera sitt 
marknadserbjudande anses de ur konsumentens perspektiv som ett företag som inte har något 
unikt att erbjuda och sådana företag riskerar att falla i en gråzon där konsumenten inte är 
villig att vända sig till sådana företag. För att ett företag skall lyckas att differentiera sitt 
marknadserbjudande på ett effektivt sätt krävs det även att differentieringen uppskattas av 
konsumenterna då det i slutändan alltid är konsumenten som bestämmer (Bacon, 2005). Tapp 
et al (2005) skriver liksom Bacon (2005) att det i slutändan är konsumenterna som bestämmer 
och menar att det idag är ett nytt synsätt på marknaderna då konsumenterna är vana vid att 
göra egna beslut kring hur de skall leva, vad de skall köpa och vad de skall göra. Det nya 
synsättet på marknaderna är att företagen för att överleva måste erbjuda det som kunden 
efterfrågar, samtidigt som de på något sätt måste särskilja sitt marknadserbjudande gentemot 
konkurrenterna. 
 
Flera företag strävar idag efter att meningsfullt differentiera sitt marknadserbjudande men om 
inte konsumenten i slutändan upplever ett mervärde har företagets ansträngningar misslyckats 
(Barnes, 2000). Reilly (2002, s.17) förklarar att ett företag då de differentierar sitt 
marknadserbjudande inte alltid utgår från konsumentens perspektiv utan att de istället 
definierar värde ur sitt eget perspektiv och menar att detta är ett farligt misstag att begå:  
 

”It’s not value until the customer say it’s value” (Reilly, 2002, s. 17). 
 
Barnes (2000) menar liksom Reilly (2002) att företagen bör utgå från konsumentens 
perspektiv och menar även att konsumenterna kan uppfatta värde på olika sätt. Beroende på 
den kontext konsumenterna befinner sig i, den bakgrund de kommer från, vilka värderingar 
och förväntningar de har så har alla konsumenter olika uppfattning och därför kan det vara 
problematiskt för ett företag att differentiera ett marknadserbjudande som uppfattas likadant 
av alla konsumenter:  
 
“We cannot make blanket statements about value and expect them to apply to all customers. 

Because each customer brings a unique background, value system and level of expectations to 
the interaction with a firm, each one’s notion of value and what adds value is also unique”  

(Barnes,2000, s. 86). 
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3.4 Differentiering  
I teoriavsnittet ovan har vi redovisat hur tidigare forskare ser på en produkt och dess 
uppbyggnad, hur konkurrens och differentiering hänger ihop samt konsumentens betydelse för 
differentiering. Som redan nämnts har vi i denna uppsats valt en mer deduktiv 
forskningsansats vilket innebär att vi i hög grad explicit formulerat förutsättningarna för 
vilken slags teori som samlas in. I följande avsnitt i teorikapitlet kommer vi att redogöra för 
utvalda teorier om hur företag kan gå tillväga för att differentiera sitt marknadserbjudande 
och hur konsumenterna kan uppfatta detta. Teorierna nedan utgår till stor del från ett 
konsumentperspektiv och vi har valt de teorier som vi anser är mest relevanta och mest 
omnämnde inom ämnet differentiering.  

3.4.1 Differentiering genom produktkvalitet 
Kotler et al (1999, s. 566 - 567) beskriver att produktkvalitet är ett av de viktigare 
differentieringsverktygen för ett företag och menar vidare att produktkvalitet främst syftar till 
hur väl en produkt presterar det som konsumenten förväntar sig. Författarna menar att 
produktkvalitet i hög utsträckning kan kopplas till en produkts olika attribut och definierar 
produktkvalitet enligt följande: ”The ability of a product to perform its functions; it includes 
the product's overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair” (Kotler et 
al, 1999, s 566).  
 
Kotler et al (1999) får medhåll av Melin (1999 s. 82) som menar att produktens olika attribut 
skapar en bild av hur god produktkvaliteten är. Melin (1999) menar att det är ett antal 
produktattribut som påverkar konsumentens upplevda produktkvalitet och han menar att dessa 
produktattribut främst är prestanda, tillförlitlighet och uthållighet.  
 

 
Jagdish (2001, s 60ff) menar att produktkvalitet bör sättas i förhållande till ett tidsperspektiv. 
En produkt anses ha god produktkvalitet först när samma prestation uppvisas efter en lång tid 
vilket är ett tecken på att de olika attributen, tillförlitlighet, prestanda och uthållighet är 
uppfyllda. Jagdish (2001, s 60ff) förklarar att dagens konsumenter söker produkter som skall 
fungera både pålitligt och effektivt samtidigt som detta skall kunna ske över tiden utan att 
produktens prestation försvagas.  
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Att produktkvalitet har en stor betydelse, både för konsumenten för såväl företagen har även 
visat sig i olika undersökningar. I en undersökning angående kundtillfredställelse var det som 
kunder nämnde som mest negativt då produktens kvalitet inte höll vad den lovar. Om en kund 
kommit i kontakt med en produkt som inte håller vad den lovar kan detta utvecklas till ett 
långvarigt irritationsmoment som gör det svårt för företagen att få kunderna att lita på det 
igen, och ännu svårare att få kunderna att bli lojala (Rau, 2005). Produktkvalitet har även en 
viktig funktion ur ett företagsperspektiv och i en amerikansk undersökning ombads 248 
företagsledare från konsumentvaru-, industrivaru- och tjänsteföretag att rangordna de mest 
betydelsefulla faktorerna för långsiktigt konkurrensförmåga. På en överlägsen förstaplats kom 
”reputation of high quality” vilket bevisar hur viktig produktkvalitet är (Melin, 1999, s. 81 – 
82). 
 
Melin (1999) menar att den kanske viktigaste faktorn när det gäller att påverka 
konsumenternas upplevda kvalitet är priset och förklarar att det tycks finnas en korrelation 
mellan ett högt pris och en hög produktkvalitet. De flesta företag strävar dock sällan efter att 
erbjuda den högsta möjliga kvalitetsnivån eftersom få konsumenter varken vill, eller har råd 
med den högsta produktkvalitet som erbjuds i produkter så som Rolls-Royce bilar, Sub Zero:s 
kylar eller Rolex klockor. Istället försöker företag att anpassa kvalitetsnivån så att den 
matchar konsumenternas förväntningar (Kotler et al, 1999, s. 567).  

3.4.2 Differentiering genom service 
Juran (2001, s. 4) menar att gränsen mellan en produkt och en tjänst idag allt mer suddats ut 
och att det därför blivit vanligare för företagen att erbjuda en helhetslösning till konsumenten 
genom att addera service till produkten. Juran (2001) får medhåll av Gilmore (2003, s. 4) som 
menar att de flesta av dagens produkter inkluderar något element av service och Gilmore 
(2003) menar att service övergripande kan beskrivas som ekonomiska aktiviteter som har till 
syfte att skapa ett slags mervärde för konsumenten. Fler och fler företag använder idag service 
som ett differentieringsverktyg för att på så sätt skapa konkurrensfördelar. En orsak till att 
service är viktigt är att det kostar mindre för ett företag att behålla nuvarande kunder än vad 
det gör att försöka locka nya. En studie som jämförde företag med låg respektive hög 
kundranking av kundservice visade att företag med hög ranking kunde ta ut ett högre pris, 
växte snabbare och därmed uppvisade högre vinster (Kotler et al, 1999, s. 587).  
 
Gilmore (2003, s. 4) menar att alla produkter kan utökas med service-baserade aktiviteter för 
att på så sätt skapa konkurrensfördelar och ger ett exempel då en kund skall köpa en ny dator: 
kunden känner sig troligtvis tilltalad av den butik där nödvändig information, en hjälpsam 
personal eller hjälp med att installera program kan ges. Det är inte bara själva datorn utan en 
helhetslösning kunden är ute efter där stödjande funktioner räknas in. Ett företag kan praktiskt 
taget välja mellan ett oändligt antal av specifika service-baserade aktiviteter. En del företag 
skapar konkurrensfördelar genom bland annat snabbhet, pålitlighet och noggrann leverans. 
Snabbhet används idag till exempel inom snabbmatsindustrin som blivit uppskattad av 
konsumenten på såväl gågator som varuhus. Flera fotoaffärer erbjuder One-hour-foto vilket 
skapar direkt nytta för konsumenterna då de kan effektivisera sin vardag och uträtta fler 
ärenden på en och samma shoppingtur. Pålitlighet tillämpas av fraktkedjan UPS som till varje 
pris ser till att kunden får sina leveranser i tid (Kotler et al, 1999, s. 440).  
 
I och med att det blivit vanligare för företagen att erbjuda konsumenterna en ökad grad av 
service i samband med produkten har konsumenternas förväntningar på företagens 
marknadserbjudande som helhet förändrats. Kraven på att bli erbjuden någon form av service 
har blivit högre då konsumenterna i större drag är ute efter en helhetslösning och inte bara en 
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produkt. Tapp et al (2005, s 8) menar att dagens företag ofta strävar efter att erbjuda 
konsumenterna en helhetslösning och ger ett par exempel på service-baserade aktiviteter som 
syftar till att skapa konkurrensfördelar:   
 

• Kommunikation: Konsumenterna vill kunna föra någon form av kommunikation med 
företaget, gärna dygnet runt och helst via olika sorters media. Barnes (2000, s. 101) 
menar liksom Tapp et al (2005) att konsumenterna kan uppleva ett mervärde i att 
känna närhet till företaget då de kan kommunicera på ett enkelt sätt. Han menar vidare 
att denna typ av mervärde under senare tid blivit allt enklare att sköta då vi idag har 
tillgång till mobiltelefoner, Internet och fax. 

 
• Jämförbarhet: Konsumenterna vill kunna jämföra olika produkter innan de 

bestämmer vilken som skall väljas. En stor del konsumenter är idag vana vid att 
jämföra produkter via Internet innan de genomför sitt köp. Barnes (2000 s, 101) menar 
även att konsumenter idag räknar med att företagen ska erbjuda relevant och 
lättillgänglig information för att på så sätt underlätta processen att jämföra olika 
produkter.  

 
• Kontinuitet: Konsumenterna räknar med att få bra service, varje gång och de skapar 

sig en bild av vad service innebär och räknar sedan med en viss nivå av service. Om 
den förväntade nivån av service inte uppfylls påverkar detta konsumentens syn på ett 
företags förmåga att tillfredställa deras behov.  

 
Jagdish (2001, s. 13-14) ser på service på ett lite annorlunda sätt och menar att termen service 
blivit ett alldagligt begrepp: så alldagligt att det blivit meningslöst att använda och menar 
istället att begreppet Personalization bör användas. Begreppet personalization definieras som 
”easy to do business with”, vilket innebär att företagen bör sträva efter att erbjuda 
konsumenten enkelhet i att göra affärer. Jagdish (2001, s. 13-14) förklarar vidare att 
konsumenterna först och främst vill ha en problemfri köpupplevelse. En problemfri 
köpupplevelse inkluderar till exempel tillgänglighet till assistans, effektiv leverans och 
fullständig information innan genomförandet av köpet. Utöver en problemfri köpupplevelse 
vill konsumenterna ha ett företag som är lättillgängligt att nå vid behov och som samtidigt 
snabbt kan rätta till sina misstag. Konsumenterna vill även ha att göra med ett företag som 
behandlar de som en individ istället för att behandlas som ”en i mängden”. Med andra ord vill 
konsumenterna ha ett företag som inte bara gör det enkelt för dem att göra affärer utan även 
gör det till en trevlig upplevelse och det är detta som är Personalization och genom att skapa 
en problemfri och liksom trevlig köpupplevelse kan företag skapa konkurrensfördelar 
(Jagdish, 2001, s. 13 - 14).  

3.4.3 Differentiering genom personal 
Idag räcker det inte för företagen att vara entusiastiska kring service i sin huvudsakliga 
strategi utan det är även viktigt att effektiva system införs som kan tillhandahålla den service 
konsumenterna förväntar sig och det effektivaste systemet att lyckas med detta är genom 
företagets personal (Proctor, 2000, s. 273). Genom att utbilda och uppvisa en bättre personal 
än konkurrenterna kan ett företag skaffa sig konkurrensfördelar. För att ett företag på ett 
meningsfullt sätt skall lyckas att differentiera sitt marknadserbjudande genom sin personal 
krävs en omsorgsfull och medveten träning, inte minst av den personal som har direktkontakt 
med konsumenterna. Singapore Airlines har ett välkänt ryckte mestadels på grund av sin 
uppskattade besättning. Mc Donalds är kända för sin trevliga och tillmötesgående personal 
och IBM:s personal är känd för att vara både professionell och kunnig. Alla dessa är exempel 
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på företag som har satsat på att differentiera sitt marknadserbjudande genom personalen och 
genom detta lyckats skapa sig konkurrensfördelar (Kotler et al, 1999, s. 441).  
 
Barnes (2000, s.102) skriver i sin bok ”Secrets of Customer Relationship Management: It's All 
about How You Make Them Feel” om hur personalen på ett företag kan skapa värde för sina 
kunder, dels genom handling och dels genom attityd. Han menar vidare att denna form av 
värde ofta får konsumenterna att komma tillbaka till företaget och att det är i själva 
interaktionen mellan företag och kund som möjligheten i att skapa ett värde finns.  
När konsumenter blir frågade om vilka företag de helst kommer i kontakt med brukar 
majoriteten svara det företag som behandlar konsumenten som en individ och som tycks 
förstå kunden. I vissa situationer kan konsumenten känna sig så nära företaget att en slags 
personlig relation utvecklas och det är enligt Barnes (2000) detta som är målet i interaktionen 
mellan företag och konsument.  
 
Kotler et al (1999 s, 441ff) beskriver att personalen som har direktkontakt med konsumenten 
är den mest betydelsefulla och förklarar att konsumenterna har vissa förväntningar på hur de 
blir bemötta. För att personalen på ett meningsfullt sätt skall kunna skapa konkurrensfördelar 
krävs att de innehar vissa egenskaper och dessa egenskaper är kompetens, artighet, vänlighet, 
trovärdighet och respektfullhet och gestaltas i figuren nedan.  
 

 
 
Bacon (2005) beskriver fördelen för ett företag att differentiera sitt marknadserbjudande 
genom personalen och menar att personalen är det område som är svårast för konkurrenterna 
att imitera eftersom det krävs mer än bara kunskap och vilja för att lyckas. Bacon (2005) 
menar vidare att det är relativt lätt för en konkurrent att sätta samma pris på en produkt eller 
framställa likvärdiga produkter men att det inte är lika enkelt att imitera personalen då det rör 
sig om mänskliga beteenden. Genom personalens beteende kan konsumenten jämföra olika 
företag och den känsla som uppstår i interaktionen mellan olika företag. Då personalen på ett 
företag genom sitt beteende lyckas skapa en positiv känsla för kunden skapas fördelar på 
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många sätt: för det första sätter det sig i konsumentens minne och för det andra tenderar 
konsumenter att gilla människor som har varit snällare, vänligare, hjälpsamma och 
omsorgsfulla (Bacon, 2005, s. 81).  
 
Bacon (2005, s. 81) förklarar att ett företags mål vid all typ av differentiering är att uppfattas 
som unik för att på så sätt skapa konkurrensfördelar och förklarar att detta även gäller för 
differentiering av personalen. Bacon (2005) förklarar att det dock krävs lite mer av ett företag 
för att lyckas att differentiera sitt marknadserbjudande genom personalen. Konsumenterna 
måste dels värdesätta personalens beteende samtidigt som personalens beteende måste 
uppfattas som unikt. Personalens beteende måste även relatera till företagets värderingar för 
att på så sätt skapa en trovärdig form av differentiering:   
 

• Personalens beteende måste vara unikt: Konkurrenterna skall inte kunna vara 
tillräckligt skickliga för att imitera personalens beteende samtidigt som konsumenterna 
måste uppfatta skillnaden mellan olika företags personal.  

• Konsumenten måste värdesätta personalens beteende: Även om konsumenterna 
uppfattar ett företags personal som unik krävs det att konsumenterna även värdesätter 
personalens betydelse för att en konkurrensfördel skall skapas.  

• Personalens beteende måste reflektera företagets värderingar: För att personalens 
beteende skall uppfattas som äkta bör personalens värderingar vara relaterade till vad 
företaget symboliserar.  

 

3.4.4 Differentiering genom varumärket 
Keller (2006) menar att ett varumärkes syfte är att identifiera ett företag och skilja det från 
dess konkurrenter så att konsumenterna prioriterar just det varumärket vilket endast kan göras 
om konsumenten uppfattar företagets varumärke på ett positivt sätt. Keller (2006) tar i sin 
diskussion om varumärket upp begreppet ”brand equity” och definierar begreppet som de 
egenskaper som är unika för ett specifikt varumärke och förklarar att det för ett företag 
handlar om att skapa ett unikt varumärke som särskiljer sig från dess konkurrenter. Melin 
(1999 s, 45) har sin syn och menar att begreppet är nära besläktat med mervärde och förklarar 
att utgångspunkten för diskussionen om ”brand equity” är att om varumärket skapar värde för 
konsumenten så bidrar detta till att skapa värde för innehavaren.  
 
I och med att vi i denna uppsats anlagt ett konsumentperspektiv kommer vi nedan att redogöra 
vilka funktioner ett varumärke har utifrån konsumentens perspektiv.  
 
3.4.4.1 Varumärkets funktioner 
Melin (1999, s. 36ff) förklarar att varumärket har olika funktioner beroende vilket perspektiv 
det betraktas ifrån. Ur konsumentens perspektiv har ett företags varumärke främst fem olika 
funktioner vilka är följande: 
 

• Varumärket som informationskälla 
Konsumenten kan till följd av varumärkets identifierande och individualiserande 
förmåga erhålla information om märkesproduktens pris, kvalitet och funktion vilket 
gör att varumärket fungerar som ett informationskoncentrat (Melin, 1999, s. 40, enligt 
Kapferer). Varumärket hjälper även konsumenten att engagera sig i nya produkter som 
gynnar dem och säger även något om vilka egenskaper och vilken kvalitet en ny 
produkt med samma varumärke har (Kotler et al, 1999, s. 575). Konsumenten kan 
enkelt jämföra olika märkesprodukter med varandra genom att använde varumärket 
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som referenspunkt för att utvärdera vilken produkt som är ”bästa köp”. Varumärken 
underlättar därigenom för konsumenterna att orientera sig i vad sociologer ibland 
kallar ”the brandsscape” (Melin, 1999, s. 40, enligt Sherry). 

 
• Varumärket som katalysator 

Varumärket hjälper konsumenten att bli mer effektiv. Utan varumärket hade 
konsumenterna då de går in i en affär mött tusentals generiska produkter (Kotler et al, 
1999, s. 575). Oavsett om ett företag jobbar aktivt med sitt varumärke eller inte 
kommer varumärket att finnas i konsumenternas huvud för att underlätta 
beslutsprocessen.  
 

• Varumärket som garant 
Varumärket garanterar inte nödvändigtvis märkesprodukter med hög kvalitet, men 
däremot produkter med jämn och konsistent kvalitet och är därför av fundamental 
betydelse för den enskilde konsumenten (Melin (1999, s. 40). Konsumenter som alltid 
köper samma varumärke vet att de kan förvänta sig samma kvalitet varje gång (Kotler 
et al, 1999, s. 575).  

 
• Varumärket som riskreducerare 

Varumärket kan förutom att garantera konsistent kvalitet fungera som riskreducerare. 
Vid köp av dagligvaror förekommer vanligtvis inget påtagligt riskmoment, medan köp 
av andra produkter kan vara förknippade med risker av social, ekonomisk och/eller 
fysisk natur. Han förklarar att dessa olika typer av risker kan komma till uttryck vid 
köp av t.ex. kläder, bilar och läkemedel. Genom att välja ett etablerat varumärke kan 
konsumenten reducera den upplevda risknivån väsentligt Melin (1999, s. 41, enligt 
Laurent).  
 

• Varumärket som imageskapare  
Informationen som konsumenten tar till sig från en märkesprodukt kan både upplevas 
som rationell och emotionell. Detta gör att varumärket har en symbolisk betydelse 
vilket spelar stor roll för varumärkets image. Varumärkets image kan vara betydande 
både för konsumentens självbild liksom den bild av sig själv som konsumenten vill 
förmedla till andra. Varumärket kan därför vara ett medel för självförverkligande och 
för att bli socialt accepterad (Melin, 1999, s. 41 enligt Trosslöv).  

 
Szmigin (2003, s. 46) menar liksom Melin (1999) att varumärkets image kan vara betydande 
för konsumentens självbild och förklarar att konsumenter idag inte längre köper, konsumerar 
eller använder produkterna för deras funktion utan tar allt större hänsyn till vilken image 
produkterna förmedlar och hur vi själva mår genom produkten. Många produkter blir mer 
attraktiva för att det finns ett mervärde bakom som speglar en viss attityd/image till våra 
medmänniskor. Szmigin (2003, s. 42) förklarar vidare att varje konsument är unik och även 
om tusentals konsumenter skulle köpa samma varumärke är deras orsak för detta olika, liksom 
deras anledning för att använde ett visst varumärke.  

3.4.5 Differentiering genom pris  
Pris är det som konsumenten får betala för den produkt eller tjänst som tillhandahålls av ett 
företag och kan ses som den ekonomiska summan konsumenten utbyter för att få fördelarna 
med att äga eller använda ett företags produkter eller tjänster (DeBonis, 2002). Kotler et al 
(1999) beskriver i sin diskussion om marknadsmixen att priset är den enda komponenten som 
genererar inkomst då övriga komponenter (produkt, plats, promotion) endast producerar 
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kostnader och att priset därför är en viktig del i ett företags konkurrensstrategi. Kotler et al 
(1999) förklarar vidare att ett företag kan välja på ett stort antal prisstrategier och att ett 
företags möjligheter att differentiera sitt marknadserbjudande genom priset till stor det är 
kopplat till efterfrågan på marknaden. I och med att priset har en stark koppling till 
marknadens efterfrågan har konsumenterna en viktig roll och det är till stor del 
konsumenternas uppfattning som avgör om priset är rätt eller inte:  
 

“In the end, the consumer will decide whether a product's price is right.” 
(Kotler, 1999, s. 691) 

 
DeBonis (2002) menar liksom Kotler et al (1999) att företagen till stor del måste basera sin 
prissättning på konsumenternas efterfrågan för att kunna skapa konkurrensfördelar och för att 
underlätta för förståelsen av pris kan pris sättas i relation till den nytta konsumenten betalar 
för. DeBonis (20002) menar att konsumenterna köper produkter och tjänster för att maximera 
värdet. Han menar vidare att värdet av ett köp kan ses som en ekvation med pris och nytta 
som två variabler: Value (Bruttovinst) = Benefit – Price, Värdet, (V) är resultatet och kan 
ses som den nytta konsumenterna får, (B) för det pris, (P) de betalar. Nyttan är de fördelar 
konsumenten söker i ett företags marknadserbjudande och det är endast konsumenten som kan 
definiera hur stor denna nytta är liksom det är konsumenten som bestämmer om det pris som 
betalas är rimligt i förhållande till den nytta som ges. 
 
Docters et al (2003) menar att konsumentens uppfattning av priset inte bara baseras på vilket 
värde konsumenten får genom att betala för en viss nytta utan menar att två andra faktorer har 
en stor påverkan på konsumentens uppfattning om priset. Docters et al (2003) förklarar att 
graden av konkurrens samt vilken betydelse varumärket har för konsumenten tillsammans 
med värdet i ett köp påverkar priset:  
 

• Värdet i ett köp: Det värde kunden upplever av att få, äga eller använda ett företags 
produkt eller tjänst sätter upp gränserna för hur mycket kunden kan tänka sig att 
betala.  

 
• Konkurrensen: Graden av konkurrens påverkar konsumentens uppfattning av priset 

och avgörs baseras på hur många konkurrerande företag som finns. Om konsumenten 
upplever att det finns ett stort antal konkurrerande företag kan de tänkas betala mindre 
för en viss produkt eller tjänst då de upplever att utbudet är högt samtidigt som de kan 
tänka sig att betala mer för en viss produkt eller tjänst om de upplever att det finns ett 
fåtal konkurrerande företag.  

 
• Varumärket: Om konsumenten känner sig fäst vid ett visst varumärke kan de tänka 

sig att betala mer för en viss produkt eller tjänst samtidigt som förhållandet är det 
ombytta när konsumenterna inte föredrar något speciellt varumärke.  

 
Jagdish (2001, s. 95ff) menar att oavsett vilken prisdifferentieringsstrategi ett företag väljer att 
använda sig av så måste de leverera produkter och tjänster som motsvarar vad konsumenten 
efterfrågar till ett försvarbart pris. Författarna förklarar vidare att om inte konsumenten 
upplever att det de får, överstiger det de betalar är priset troligen för högt och konsumenten 
söker sig då till andra marknadserbjudanden. Ett lågt pris behöver således inte vara ett bra 
pris, då konsumenten måste uppfatta att det de får överstiger det betalar (Jagdish, 2001, s. 
95ff). 
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3.5 Teoretisk sammanfattning  
För att tydliggöra för läsaren hur vi kopplar utvalda teorier till varandra samt hur vi använt 
vår teoretiska referensram som underlag till empiriinsamlingen har vi valt att sammanfatta 
vår teoretiska referensram i en modell som vi beskriver nedan.  
 
Denna uppsats strävar efter att besvara följande problemformulering: Hur viktig är 
differentiering ur ett konsumentperspektiv vid valet av bostad? För att på bästa sätt lyckas att 
besvara problemformuleringen och uppfylla uppsatsens syfte har vi i vår utvalda teoretiska 
referensram valt att lägga fokus på de differentieringsverktyg som är mest förekommande och 
mest relevanta i tidigare marknadsföringsteorier. Dessa differentieringsverktyg är som ovan 
beskrivits produktkvalitet, service, personal, varumärke och pris. Varje enskilt 
differentieringsverktyg beskrivs i vår teoretiska referensram, och fokus har lagts på hur dessa 
differentieringsverktyg uppfattas utifrån konsumentens perspektiv.  
 
Alla produkter kan differentieras på olika sätt och därför har vi valt att titta närmre på hur 
tidigare forskare beskriver vad en produkt är och hur en produkt kan byggas upp utifrån tre 
olika nivåer. Syftet med att vi valde att titta på tidigare teorier kring produkten och dess 
uppbyggnad är att vi ville skapa ett bredare teoretiskt perspektiv i hur differentiering kan ske 
utifrån en produkts olika nivåer (kärnprodukt, påtaglig produkt, utvidgad produkt). Vi ville 
även få mer klarhet i hur respondenterna ser på sin lägenhet för att därigenom kunna koppla 
vilken typ av differentiering som respondenterna anser är viktigast.  
 
Vår definition av begreppet differentiering menar att differentiering är kopplat till hur väl ett 
företag lyckas att särskilja sitt marknadserbjudande gentemot andra företag och därför har vi 
valt att även titta närmre på teorier om konkurrens för att på så sätt få ett ytterligare bredare 
teoretiskt perspektiv.  Syftet med att vi valde att titta på tidigare teorier kring konkurrens var 
även att vi ville få mer klarhet i hur respondenterna upplever konkurrensen inom 
lägenhetsbranshen. Då vi i denna uppsats valt att anlägga ett konsumentperspektiv har vi 
slutligen valt att fokusera på tidigare teorier angående konsumentens perspektiv och roll för 
att på så vis öka förståelsen för konsumentens betydelse vid differentiering, samtidigt som vi 
ville öka förståelsen för respondenternas syn på deras egen situation.  
 
Vi har genomgående i teoriavsnittet försökt att utgå från relevanta teorier och inte glida ifrån 
ämnet differentiering allt för mycket och vi anser att vi fått tillräckligt god teoretisk 
referensram för att på ett godtyckligt sätt kunna svara på vår problemformulering. Vi har som 
tidigare nämnts valt en mer deduktiv ansats vilken är teori- hypotesprövande vilket innebär att 
vi utgår från utvald teori för att samla in empiri. Vår utvalda teoretiska referensram med ovan 
beskrivna teorier har legat till grund för vår intervjuguide (bilaga nr?) och insamlandet av 
empirisk data har därmed varit relativt styrd av teoriavsnittet i denna uppsats vilket vi anser är 
en fördel för teoriernas relevans.   
 
I modellen nedan visas hur de olika delarna i vår teoretiska referensram kopplas för att kunna 
uppfylla syftet med undersökningen.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet från de öppna individuella intervjuerna. 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de åtta respondenter som deltog och därefter 
redovisas resultatet från intervjuerna vilket baseras på den intervjuguide vi använde (bilaga 
1).  

4.1 Respondenterna 
Respondenterna som deltog i intervjuerna presenteras här utifrån kön, ålder och yrke för att 
ge en översikt av respondenternas karaktär. Respondenterna är, som tidigare nämnts i 
metodkapitlet, utvalda i ålderspannet mellan 18 och 55 år.  
 
Respondent 1: Man, 20, Student  
Respondent 2: Kvinna, 21, Butiksbiträde 
Respondent 3: Man, 24, Ingenjör  
Respondent 4: Kvinna, 29, Webb- och IT-support 
Respondent 5: Man, 32, Ekonomiassistent 
Respondent 6: Kvinna, 33, Lön – och personalansvarig 
Respondent 7: Kvinna, 41, Försäljare 
Respondent 8: Man, 44, Redovisningskonsult 

4.2 Lägenheten som en produkt 
Respondenterna tog upp flera olika fördelar med sina lägenheter varvid svaren skiljde sig en 
del, men det fanns även tydliga drag om återkommande fördelar. Många av respondenterna 
nämnde att tryggheten med lägenheten var viktig och menade att det var viktigt att ha en säker 
plats att bo.  Flera av respondenterna beskrev även lägenheten som en plats där man kan 
komma ifrån och vara sig själv och framhöll vikten av att känna oberoende av andra och 
möjligheten att kunna stänga ute omvärlden och ha en plats att koppla av på: ”För mig är det 
viktigt att kunna vara med min familj och få lite lugn och ro” Man 44, Redovisningskonsult 
 
Flera av respondenterna menade att en stor fördel med deras lägenhet var tryggheten att kunna 
hyra en lägenhet istället för att köpa en lägenhet eller ett hus. Det som angavs som den största 
orsaken till fördelen med att hyra var den stora risken med att köpa istället för att hyra. Det 
framkom tydligt att flertalet av respondenterna var ovilliga att ta lån och en av respondenterna 
som hyrt tidigare lägenheter tog upp problemet med att ta lån och menade att det fanns en 
större trygghet med att hyra lägenhet: ”Jag har alltid hyrt min lägenhet… det är tryggare 
eftersom jag inte vill riskera att låna pengar som jag kanske inte kan betala tillbaka” Man 32, 
Ekonomiassistent 
 
Några av respondenterna förklarade att de hyr sin lägenhet möblerad och menade att detta 
kunde vara en stor fördel. Respondenterna menade på att de tyckte att det var smidigast att 
hyra en lägenhet där en helhetslösning kunde ges samtidigt som det uppskattades att 
möblerade lägenhet hade en hög standard. Alla respondenter var inte lika positivt inställda till 
att hyra en möblerad lägenhet varvid en av respondenterna menade att hon aldrig skulle kunna 
tänka sig att hyra en möblerad lägenhet eftersom själva känslan med att ha sin egen lägenhet 
skulle försvinna: ”Jag vill skapa min egen personliga stil, det skulle kännas opersonligt att 
hyra en möblerad lägenhet.” Kvinna 21, Butiksbiträde 
 
Ett par av respondenterna förklarade att de hade svårt att uppge vad som var viktigast med 
deras lägenheter och menade att det är flera olika faktorer som är viktiga. Återkommande för 
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de respondenter som menade på att det var svårt att nämna det viktigaste menade precis som 
innan att en känsla av trivsel och trygghet var viktig.  En av respondenterna menade att det 
viktigaste med lägenheten var just trivseln i samband med känslan att mår bra och förklarade 
det på följande sätt: ”Det finns många saker som är viktiga... hyran, läget och storleken är 
saker som är viktiga men det viktigaste är att jag trivs i lägenheten och mår bra” Kvinna 41, 
Försäljare 

4.3 Konkurrens  
Respondenternas uppfattning om konkurrensen mellan olika företag var relativt blandad då 
vissa av respondenterna uppfattade att konkurrensen var hård och att det fanns många företag 
som kunde erbjuda likvärdiga lägenheter medan en del av respondenterna hade svårt att uttala 
sig om konkurrensen var hård eller inte. Merparten av respondenterna menade dock att de 
upplevde det som att konkurrensen mellan olika företag var hård och ett par respondenter 
menade att de inte tyckte att det var så konstigt med hård konkurrens eftersom det ständigt 
finns en hög efterfrågan på lägenheter. En av respondenterna menade att företagen som hyr ut 
lägenheter kunde utnyttja sin situation och tjäna stora pengar på hyresgästerna och förklarade 
att konkurrensen därför var hård: ”I och med att man mer eller mindre är tvungen att ha en 
lägenhet kan företagen ta ut höga hyror utan att förlora hyresgäster och det borde ju locka 
många företag” Kvinna 33, Lön – och personalansvarig 
 
Andra respondenter menade att den hårda konkurrensen varierade beroende på olika 
geografiska områden och att konkurrensen var hårdare i de områden där det är många som vill 
hyra lägenheter. I mer attraktiva områden upplevde respondenterna konkurrensen som hårdare 
och en av respondenterna menade att företag som hyr ut lägenheter i populära områden hade 
en hög efterfrågan: ”Företag som har attraktiva lägen centralt kan ta ut höga hyror utan att 
ha några tomma lägenheter” Man, 24, Ingenjör 

 
Den övergripande uppfattningen från respondenterna var att skillnaden mellan företagens 
olika erbjudande i flera avseenden inte var så stor utan de flesta av respondenterna menade att 
det som skiljde mest var de olika hyrorna samt standarden på olika lägenheter. En av 
respondenterna menade att olika företag vänder sig till olika hyresgäster och förklarade vidare 
att det kan skilja mycket mellan olika erbjudande beroende på hur hög hyran är men att 
skillnaderna mellan erbjudandena inte var så stor då ungefär samma hyra förekom: 
”Skillnaden beror på hur hög hyra du är villig att betala, för vissa lägenheter får du betala en 
enorm hyra och det är klart att ett sådant erbjudande skiljer sig från en lägenhet med lägre 
hyra… är hyran likvärdig tror jag inte att det skiljer så mycket” Kvinna 29, Webb- och IT-support 
 
Andra respondenter menade att det kunde förekomma skillnader mellan olika lägenheter och 
dessa respondenter hade speciella krav och önskemål på en lägenhet utöver ett 
tillfredställande pris men menade även att hyran var det som skiljde mest mellan 
lägenheterna. En av respondenterna svarade att även han upplevde en del skillnader i hur olika 
företag lockade sina hyresgäster och förklarade att han tyckte att olika företag hade olika 
metoder: ”Jag har varit med om företag som erbjudit mig gratis boende första månaden 
medan ett annat kunde erbjuda gratis flytthjälp” Kvinna, 41, Försäljare 

4.4 Konsumentens perspektiv  
Samtliga respondenter upplevde valmöjligheten bland lägenheter som begränsad varvid det 
gavs ett flertal olika orsaker till den begränsade valmöjligheten. Vissa av respondenterna 
menade att valmöjligheten helt och hållet styrdes av pengar och menade att det fanns ett brett 
utbud av lägenheter om man hade pengar. Vidare menade ett flertal respondenter att hyran 
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kunde skifta mycket beroende på vilken typ av lägenhet man var ute efter och att mycket 
pengar ökade valmöjligheten. En av respondenterna menade att pengar var den direkta 
orsaken till hur stor valmöjlighet som fanns och menade att man själv som lägenhetssökande 
är ganska medveten om hur stora valmöjligheter man har: ”Har du mycket pengar finns det 
stora valmöjligheter… man måste se till sig själv och bestämma hur mycket man är beredd att 
betala i hyra, hade jag haft mer pengar hade jag valt en annan lägenhet men just nu passar 
min lägenhet bra” Man 24, Ingenjör 

 
Flera respondenter menade även att det inte gick att göra så mycket åt den begränsade 
valmöjligheten utan menade istället att man fick vara nöjd med den lägenhet man har. En av 
respondenterna beskrev sin egen situation och menade att det handlade om att sätta sin 
inkomst i relation till hyran för att på så vis bestämma valmöjligheterna: ”När jag valde min 
lägenhet så letade jag självklart i en speciell prisklass. Jag hade kanske kunnat hyra en lite 
bättre lägenhet men då hade jag fått dra in på andra nödvändiga saker” Kvinna 21, Butiksbiträde 
 
Några av respondenterna beskrev även att det inte fanns stor valmöjlighet bland de lägenheter 
de kunde tänka sig att bo i. Dessa respondenter uttryckte att det berodde på att de hade 
speciella kriterier och önskemål på ett boende och att det ofta var ett begränsat antal 
lägenheter som erbjöd detta. En av respondenterna gav ett exempel på detta: ”Jag vill 
verkligen ha en balkong på min lägenhet och då blir det plötsligt mycket mindre att välja på” 
Kvinna, 29, Webb- och IT-support 
 
Respondenternas svar kring hur de upplevde sin egen situation gentemot företagen och hur 
mycket de kunde påverka var även den relativt enstämmig där nästan samtliga respondenter 
menade att de hade en ganska svag position gentemot företagen. Respondenterna menade på 
att deras situation hängde ihop med utbudet av lägenheter och förklarade att ju högre utbudet 
var desto starkare blev deras position men om företagens utbud inte var högt uppfattade 
respondenterna det som att de inte hade mycket att säga till om. Respondenterna menade att 
de inte heller kunde påverka företagen vad det gällde utbud men ett flertal av respondenterna 
förklarade att företagen tog hänsyn till deras önskemål om lägenheter: ”I och med att jag har 
en hund behövde jag en lägenhet där jag fick lov att ha husdjur… egentligen tillät inte 
företaget det men de gjorde ett undantag”  
 
Flera respondenter förklarade dock att de efter att blivit hyresgäster hos ett företag kunde 
påverka mer och hade mer att säga till om. Det var främst saker kring underhållet av 
fastigheten och praktiska saker så som hastighet på Internet som nämndes som saker 
respondenterna kunde påverka.  

4.5 Produktkvalitetens betydelse vid valet av lägenhet 
Respondenternas syn på produktkvalitet var relativt samstämmig och det kunde urskiljas ett 
flertal återkommande begrepp om vad produktkvalitet är. Det som nämndes mest av 
respondenterna var ”hög standard” som ofta förklarades som att en produkt skall hålla länge 
utan att vara sämre än liknande produkter. Ett par av respondenterna menade även att 
produktkvalitet är själva känslan i en produkt och syftade då främst på materialet som en 
produkt är gjord utav och en av respondenterna menade att produktkvaliteten ofta kunde 
bestämmas genom att se och känna på en produkt. ”Jag tycker att man ofta kan se och känna 
sig till vilka produkter som har hög kvalitet” Man, 24, Ingenjör 

 
Flertalet av respondenterna upplevde även att produktkvaliteten avgjorde hur nöjda de var 
med en viss produkt och förklarade att produkter med hög kvalitet var bättre och mer 
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åtråvärda men samtidigt dyrare. Respondenterna menade att produktkvalitet hade ett visst pris 
och förklarade att man ofta får den produktkvalitet man betalar för och en av respondenterna 
menade att ju dyrare en produkt är desto bättre kvalitet har den. ”Jag upplever det som att ju 
högre pris man betalar desto högre produktkvalitet kan man räkna med” Man 20, Student 
 
Samtliga respondenter menade att produktkvaliteten hade varit ett viktigt kriterium i valet av 
lägenhet och flera av respondenterna uttryckte det som att produktkvaliteten hade varit 
mycket avgörande. Precis som innan förklarade flera respondenter att de eftersträvade en viss 
nivå på standarden och var noga med att hållbarheten var hög. Respondenterna nämnde även 
själva känslan i produktkvaliteten och respondenterna hade lättare att sätta produktkvaliteten i 
relation till sin egen lägenhet och svarade mer konkret på hur produktkvaliteten hade varit 
viktig. ”Jag ville ha hög kvalitet och lång hållbarhet på kyl och fryst… Jag har tidigare haft 
problem med dem och därför tittade jag extra noga på detta” Kvinna 41, Försäljare 

 
Som tidigare nämnts menade respondenterna att de eftersträvade en så hög produktkvalitet 
som möjligt. Men de menade samtidigt att det fanns begränsningar för hur mycket det fick 
kosta med en hög produktkvalitet. Respondenterna svarade att den produktkvalitet de sökte 
begränsades av deras inkomst. Då respondenterna upplevt en hög produktkvalitet påverkade 
deras beslut starkt mot att välja det alternativet och det var viktigt att de fick högsta möjliga 
produktkvalitet vid ett visst pris. En av respondenterna menade att han vägde standarden på 
lägenheten och dess produktkvalitet mot vad han kunde tänkas betala: ”När jag valde att hyra 
min lägenhet fick jag titta på hur bra produktkvalitet jag kunde få för den hyra jag kunde 
betala… det viktigaste för mig var att lägenheten skulle kännas prisvärd” Man 20, Student. En 
annan respondent uttryckte det som att ett högre pris gav en högre produktkvalitet. ”Ju mer 
man betalar desto högre produktkvalitet kan man räkna med” Man, 24, Ingenjör 
 
Flera av respondenterna förklarade att de ville att produktkvaliteten skulle hålla en viss 
standard och de flesta respondenter hade olika syn på vad som kännetecknade god 
produktkvalitet. Gemensamt var att respondenterna menade att det var viktigt att få ett intryck 
av att den lägenhet de hyrde kunde tillgodose den standard av produktkvalitet som var 
önskvärd. Det visade sig i några fall att produktkvaliteten inte uppfyllt vissa av 
respondenternas förväntningar och svaren som då återkom var att det oftast var på grund av 
bristande hållbarhet i fastigheten, att känslan av trygghet inte var tillräcklig eller helt enkelt att 
standarden inte var lika hög som de hade fått uppfattningen om. Detta var något som beskrevs 
som mycket negativt och respondenterna beskrev då att chansen att välja det alternativet 
minskade kraftigt. En av respondenterna förklarade att hon upplevde att tryggheten inte alls 
uppfyllt de förväntningar som fanns vilket påverkat hennes syn på kvaliteten avsevärt: ”Innan 
jag besökte en lägenhet trodde jag det skulle vara ett säkert och lugnt område… men när jag 
kom dit visade det sig att det var ganska stökigt” Kvinna, 21, Butiksbiträde 

4.6 Servicens betydelse vid valet av lägenhet 
Respondenterna hade många olika synpunkter på vad bra service var men det gick att finna 
flera likheter i deras svar. Ett av de mest återkommande svaren bland respondenterna var att 
bra service innebar att ett företag kunde ge en känsla av trygghet genom att informationen de 
lämnade var fullständig. Att som konsument få olika typer av garantier nämndes av flera 
respondenter som menade att de upplever en känsla av trygghet då de får en garanti för sitt val 
om de inte skulle bli nöjda. Flera respondenter menade även att service till stor del handlade 
om själva bemötandet från det företag man kom i kontakt med. Bemötandet beskrevs som en 
känsla av att företaget brydde sig om konsumenten och tog ansvar för sitt agerande. En av 
respondenterna förklarade hur många företag var dåliga på att bemöta konsumenten på ett 
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ansvarsfullt sätt och menade att han aldrig gick tillbaka till sådana företag: ”Jag vill bli 
behandlad med respekt och inte ses som något man tjänar pengar på... det värsta jag vet är 
företag som bara vill sälja sina saker utan att tänka på vad jag vill ha” Man 32, Ekonomiassistent 
 
Respondenterna ville även angående servicen kunna känna att det var ett företag som de kan 
räkna med och som ”håller vad det lovar”. Genom en bra service upplevde respondenterna att 
de fick större förtroende för ett företag och fick lättare att lita på det. Respondenterna 
upplevde även att företag som kunde tillgodose deras förväntningar på service lyssnade till 
deras önskemål och detta uttrycktes som positivt. ”När man får bra service känns det som att 
företaget bryr sig och lyssnar till mina önskemål” Man 20, Student 
 
Flera av respondenterna nämnde även att bra service innebar att det skulle vara lätt att komma 
i kontakt och handla med ett företag och att företag bör lösa deras problem så snabbt och 
enkelt som möjligt. Några respondenter menade även att ett företag bör erbjuda sina tjänster 
för att lösa olika typer av problem men att det skulle vara upp till konsumenten själv att välja 
om de skulle utnyttja servicen eller inte. ”Jag vill inte betala extra för saker som jag kan fixa 
själv” Kvinna, 41, Försäljare 

 
Servicen var enligt de flesta respondenterna inte någon avgörande faktor vid valet av lägenhet 
utan bidrog mest till att skapa en uppfattning av hur bra erbjudande ett företag hade. De 
upplevde att det fanns andra faktorer som var viktigare där det också fanns stora skillnader 
mellan olika erbjudanden som då hade större betydelse än vilken service som mottogs. När 
respondenterna upplevde att de fått en bra service bidrog det till ett bättre förtroende och 
respondentens incitament till att välja det aktuella företaget ökade en aning. Servicen bidrog 
mestadels till att skapa en sorts trygghet och respondenterna förklarade att de kunde känna sig 
mer trygga då ett företag gav en bra service. ”Bra service fick mig att känna att jag var i 
trygga händer vilket jag antar ökar chansen att jag valde just denna lägenhet” Man 32, 
Ekonomiassistent 
 
Den typ av service som påverkade respondenterna till att få en mer positiv bild av ett företag 
syftade till företagets förmåga att kunna erbjuda lösningar på specifika önskemål. 
Respondenterna ville att företaget åtminstone lyssnade till deras önskemål för att kunna 
erbjuda en så bra lösning som möjligt. Respondenterna talade om att de ville att det skulle 
vara så problemfritt som möjligt i deras handlingar med företaget och de såg gärna att 
företaget kom med lösningar som underlättade på olika sätt vilket då ökade chansen att de 
valde just det företaget. Den typ av service som respondenterna uppskattade var saker som 
ekonomisk rådgivning, flytthjälp och olika lösningar angående deras önskemål för att bo på 
just den fastigheten. ”Jag blir extra nöjd om ett företag hjälper en mer än vad man hade 
förväntat sig” Man 24, Ingenjör 
 
Ett flertal respondenter förklarade att de värdesatte företagets bemötande och förklarade att de 
tyckte att det var viktigt att de blev omhändertagna på rätt sätt och att detta var en viktig del 
av företagets service. Det som nämndes som viktigast i själva bemötandet med företaget var 
personalen på och respondenterna förklarade att det var viktigt att personalen på ett trovärdigt 
och bra sätt kunde svara på alla frågor och vara tydliga med vad det skulle innebära att hyra 
en lägenhet av just det företaget. Respondenterna förklarade att de ville vara helt övertygade 
att de inte skulle begå ett misstag när de hyrde sin lägenhet och att de ville vara helt säkra på 
sitt beslut. Korrekt information och viktiga upplysningar från personalen om vad det skulle 
innebära att hyra en lägenhet nämndes av flera respondenter som menade att detta var en vitig 
del av företagets service.  



 

   31 

 
 ”Det var ett svårt val att hyra lägenhet… jag ville vara säker på att bli nöjd med mitt val och 
därför var all information jag kunde få viktig”  

4.7 Personalens betydelse vid valet av lägenhet  
Samtliga respondenter menade att en bra personal ska inge ett bra förtroende för ett visst 
företags produkter och att en bra personal skall finnas till hands för att hjälpa till att välja rätt 
produkt.  Respondenterna menade även att en bra personal skall gör sitt bästa för att informera 
om vilka olika för och nackdelar olika produktval innebär. Flera av respondenterna menade 
att personalen oftast har värdefull kunskap och förklarade att en bra personal kunde vara till 
hjälp när svåra situationer uppstod. Respondenterna nämnde vidare att personalen skulle bidra 
med sin hjälp och kunskap för att på så vis få respondenterna att känna att de var i goda 
händer.  
 
Positiva egenskaper som respondenterna nämnde var att en bra personal skulle vara 
professionell och tillmötesgående och lyssna på önskemål, andra egenskaper som nämndes 
var att personalen skulle vara kunnig, hjälpsam och ärlig.  Vidare uttryckte flera respondenter 
att det var viktigt för personalen att respektera kunden och att kunden alltid skall sättas i 
centrum. ”Personalen ska lyssna till mina problem och deras jobb är att göra vad de kan för 
att lösa mina problem” Kvinna 29, Webb- och IT-support 
 
Respondenterna svarade även att personalen skulle ge ett bra intryck av det företaget de 
jobbade på genom att var tillmötesgående och trevliga och respondenter som blivit nöjda med 
personalen vid tidigare möten uttryckte att detta var något som bidrog till att skapa en mer 
positiv bild av ett företag.  
 
Dock visade intervjuerna att personalen var en faktor som inte hade någon större påverkan på 
respondenternas val av lägenhet trots respondenterna till stor del nämnde att personalen haft 
en positiv inverkan på deras uppfattning av företaget. Respondenterna eftersträvade till största 
delen en professionell och kunnig personal och åsidosatte övriga egenskaper som att 
personalen skulle vara trevlig och menade att personalen främst skulle bidra med värdefull 
och viktig information. Ett par av respondenterna svarade dock att de uppskattat personal som 
varit duktiga på att lyssna till deras önskemål och kunnat erbjuda bra lösningar vilket hade 
haft en positiv inverkan och ökat chanserna att välja just det företagets erbjudande. Dessa 
respondenter uppskattade när personalen bidrog med information om lägenheten som de inte 
fått tag på tidigare och flera av respondenterna menade att personalen mest fyllde en 
funktionen att svara på frågor och därmed inge trygghet inför valet av lägenhet. ”Jag gillade 
att personalen var duktig på att berätta om vilka fördelar och nackdelar det fanns med min 
lägenhet… det gav mig en sorts trygghet” Kvinna 41, Försäljare  
 
Flera av respondenterna förklarade även att de inte upplevt någon större skillnad mellan 
personalen på olika företag och förklarade att detta var en bidragande orsak till att personalen 
inte haft någon påverkan i valet av lägenhet. Dessa respondenter menade att de inte fokuserat 
på personalen och därmed inte påverkades av personalen vid valet av lägenhet. Två av 
respondenterna nämnde även att de i samband valet av lägenhet kommit i kontakt med 
bristfällig personal som inte motsvarade deras förväntningar men att detta inte heller hade haft 
någon större betydelse och en av dessa respondenter menade att han trots en negativ bild av 
personalen inte lät sig påverkas av beslutet. ”Personalen jag blev bemött av var inte den 
trevligaste men jag lät inte det påverka mitt beslut… det jag som skall trivas med att bo i 
lägenheten” Man, 44, Redovisningskonsult 
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4.8 Varumärkets betydelse vid valet av lägenhet  
Respondenternas bild av ett varumärke skilde sig en del beroende på vilken typ av 
köpsituation som nämndes men majoriteten av respondenterna förklarade att de hade vissa 
varumärken de gillade mer än andra och som de ofta köpte. Flera av respondenterna menade 
att ett omtyckt varumärke var ett varumärke som de använt en längre tid och som de ansåg sig 
kunna lita på. En av respondenterna menade att varumärken som funnits länge var särskilt 
pålitliga och menade att ju längre ett varumärke funnits ju större chans är det att välja just det 
varumärket. ”Jag använder varumärken som funnits länge… då vet man att det är ett seriöst 
företag som går att lita på” Man 32, Ekonomiassistent 

 
Respondenterna menade att de oftast själva hade erfarenhet av ett visst varumärke och därmed 
visste om det var ett pålitligt varumärke eller inte. Några av respondenterna svarade att då det 
gällde vissa produkter ville de köpa ett speciellt varumärke för att bli kopplade med de 
egenskaper som varumärket stod för och den produktkategori som oftast nämndes i detta 
sammanhang var kläder. ”På vissa produkter så som kläder kan det kännas bättre att ha ett 
välkänt varumärke” Kvinna, 21, Butiksbiträde 

 
Angående varumärkets betydelse vid valet av lägenhet var svaren relativt enade bland 
respondenterna och den övergripande uppfattningen var att varumärket hade en liten påverkan 
och fungerade mer som en indikation på företagets seriositet. Flera av respondenterna svarade 
att de inte upplevt någon direkt skillnad mellan olika varumärken inom lägenhetsbranschen 
och att varumärket därför inte hade så stor betydelse utan menade istället att det är själva 
lägenheten som är i fokus och att varumärket därför inte är viktigt. ”Jag struntade i vad det 
var för varumärke när jag valde lägenhet, det som hade betydelse var lägenheten” Man 44, 
Redovisningskonsult 
 
Flertalet av respondenterna menade att de tog hänsyn till om de kände till ett företags 
varumärke eller inte och ett par respondenter antydde att de var mer skeptiska till företag vars 
varumärke de inte tidigare hört talas om. Ett företag med ett välkänt varumärke var 
respondenterna mindre skeptiska till då de ofta i dessa fall redan hade en uppfattning om 
företaget. Respondenterna kände en större trygghet för företag med ett mer välkänt varumärke 
och de respondenter som föredrog detta menade också att de upplevde en större seriositet hos 
dessa företag vilket då också ökade deras förtroende för det företaget. ”Ett välkänt varumärke 
är ju grundat på något… jag antar att det ger mig en försäkran om att det är ett bra företag” 
Kvinna 29, Webb- och IT-support 

 
Ett flertal respondenter nämnde även att varumärket kunde ha betydelse för hur lätt det var att 
skaffa sig en uppfattning om ett företag. Enligt respondenterna var det enklare att få 
information kring de mer välkända företagen då det var lättare att få tillgång till deras 
hemsidor och annan typ av information. Ett välkänt varumärke var även uppskattat av 
respondenterna på det sätt att de hade vänner, arbetskamrater eller familj som de därigenom 
kunde skaffa en uppfattning av ett företag.  

4.8 Prisets betydelse vid valet av lägenhet  
Samtliga respondenter menade att pris är en viktig faktor vid de flesta köptillfälle och att 
priset i många fall är helt avgörande för beslutet av vilken produkt eller tjänst som väljs. Priset 
ansågs också vara olika viktigt beroende på vilken produkt eller tjänst det handlade om och 
övergripande förklarade respondenterna att priset var viktigare ju högre det blir: ”Man tänker 
ju efter mer om man ska betala för något dyrt… om jag till exempel skulle gå och köpa en bil 
är priset väldigt viktigt” Man, 20, Student 
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För att betala ett högre pris ville respondenterna få ut mycket för det de betalade och flera av 
respondenterna menade att det var viktigt att känna att det inte fanns liknande produkter för 
lägre pris. Majoriteten av respondenterna nämnde även att de kunde tänka sig att betala ett 
högre pris om de mottog bra service och kunde då tänka sig att betala lite mer. 
 
Ett par av respondenterna förklarade hur nivån på priset varierade beroende på hur mycket de 
hade råd att betala eller hur mycket de tjänade. En av respondenterna förklarade att hon tyckte 
att priset var olika viktigt beroende på inkomstnivån och menade att hon kunde tänka sig att 
betala ett högre pris vid en högre inkomstnivå: ”När jag började känna mer pengar så 
började jag självklart köpa dyrare saker” Kvinna, 29, Webb- och IT-support 
 
Respondenterna förklarade även att priset kunde fungera som både en positiv och negativ 
faktor beroende på hur mycket man var beredd att betala. När en produkt var dyrare än 
förväntat reagerade respondenterna negativt men flertalet av respondenterna förklarade att de 
gillade produkter där priset var lägre än de förväntat och att detta hade en stor påverkan.  
 
Respondenternas svar angående hur viktigt priset var vid valet av lägenhet var enhälliga då 
samtliga respondenter svarade att priset var något som starkt påverkat deras val av lägenhet 
och majoriteten av respondenterna menade att priset varit den absolut viktigaste faktorn. Flera 
respondenter uttryckte sig som att de sökt lägenhet i ett visst prisintervall och först därefter 
börjat söka efter andra önskvärda egenskaper i lägenheten. ”Jag ville inte bo var som helst 
men det var min lön som avgjorde var jag hade möjlighet att bo” Kvinna 29, Webb- och IT-support 
 
Respondenterna som såg priset som den viktigaste faktorn förklarade att lägenheten utgjorde 
en så pass stor del av deras utgifter att priset därför hamnar i fokus. Respondenterna menade 
även att priset var tvunget att vara inom vissa gränser för att respondenterna skulle intressera 
sig för lägenheten och vidare undersöka möjligheten att hyra av ett visst företag. Om priset 
var för högt kunde några av respondenterna kunna tänka sig att dra in på övriga utgifter för att 
på så sätt klara av den dyrare hyran samtidigt som andra respondenter svarade att de istället 
ville betala så lite som möjligt i hyra för att minimera dess påverkan på deras ekonomi: ”Jag 
vill ha pengar över till annat men det måste fortfarande finnas en viss standard på en 
lägenhet för att jag ska kunna tänka mig att bo där” Man 44, Redovisningskonsult 
 
Respondenterna förklarade även att priset påverkat deras uppfattning av olika företag och 
deras erbjudande och vid ett högre pris räknade respondenterna med att lägenheten skulle ha 
en högre standard. Samtidigt nämnde ett par av respondenterna att ett högre pris inte alltid gav 
den förväntat höga standarden men att ett högt pris dock var en indikator till att ett visst 
företags lägenheter var dyra på grund av den höga standarden.  
 
Några av respondenterna nämnde även att de räknade med att betala ett högre pris för att de 
ville bo i ett speciellt område för att på så viss känna trygghet i omgivningen samtidigt som de 
fick en sorts social status genom att bo i ett speciellt område.  
 
Respondenterna att då hyran var lägre än de förväntat sig upplevde de ett större värde i den 
lägenheten vilket då var en kraftig orsak till att välja den aktuella lägenheten. ”Hyran på min 
lägenhet var lägre än jag hade tänkt mig och därför valde jag den” Kvinna 33, Lön – och 
personalansvarig 
 



 

   34 

5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från den empiriska undersökningen mot vår teoretiska 
referensram. Analysen har utgångspunkt i vår teoretiska referensram och fokuserar därmed 
på utvalda differentieringsverktyg och har till syfte att finna kopplingar mellan teori och 
empiri för att på så sätt kunna beskriva skillnader och likhet.  

5.1 Lägenheten som en produkt 
Kotler et al (1999) menar att en produkt genom innehav, konsumtion eller användning syftar 
till att tillfredställa ett önskemål eller ett behov. Parmerlee (2000) menar liksom Kotler et al 
(1999) att en produkt har till syfte att tillfredställa ett visst behov och menar samtidigt att en 
produkt både kan vara en påtaglig vara liksom en ogripbar tjänst. I likhet med det behov 
författarna nämner kunde vi se att många av respondenterna upplevde att tryggheten och 
trivseln med lägenheten var viktigast och många respondenter förklarade att lägenheten var en 
säker plats att bo på. Att kunna spendera tid med familjen och varva ner efter jobbet nämndes 
av flera respondenter och ett flertal av respondenterna menade även att deras lägenhet var en 
viktig miljö som de själva kunnat skapa.  
 
Kotler et al (1999) menar ett en produkt kan delas in i tre olika nivåer, kärnprodukt, påtaglig 
produkt och utvidgad produkt där kärnprodukten består av den problemlösande nyttan som 
ger svar på vad konsumenten egentligen köper. Barnes (2000) menar att kärnprodukten till 
exempel är telefonsamtalet vid köp av telefon, tak över huvudet vid hyrning av ett hotellrum 
och transporten från en punkt till en annan vid tak över huvudet. Ett återkommande tema för 
respondenterna var trygghet och flera av respondenterna menade att lägenheten var en viktig 
plats där de kunde komma ifrån omgivningen och vara sig själv och framhöll vikten av att 
känna oberoende av andra och möjligheten och att därmed kunna stänga ute omvärlden. Vi 
anser att kärnprodukten som Kotler et al (1999) liksom Barnes (2000) nämner kan kopplas till 
respondenternas svar angående trygghet då detta var ett återkommande tema då samtliga 
respondenter nämnde att tryggheten var en viktig faktor.  
 
Flera av respondenterna menade att en stor fördel med deras lägenhet var tryggheten att kunna 
hyra en lägenhet istället för att köpa en lägenhet eller ett hus. Det som angavs som den största 
orsaken till fördelen med att hyra var den stora risken med att köpa istället för att hyra. Det 
framkom att flertalet av respondenterna var ovilliga att ta lån och var rädda att försätta sig i en 
situation där de inte hade råd att betala tillbaka ett lån. Kotler et al (1999, s. 561-562) skriver i 
sin diskussion om en produkts uppbyggnad att dagens konsumenter tenderar att se produkter 
som en samling fördelar och vi kunde se likheter med detta då respondenterna menade på att 
en stor fördel med lägenheten var möjligheten att kunna hyra istället för att köpa.  
 
Ett par av respondenterna menade på att det var svårt att nämna det viktigaste med lägenheten 
men återkom precis som övriga respondenter till en känsla av trivsel och trygghet och menade 
att detta var viktigt och en av respondenterna menade att det viktigaste med lägenheten var 
just trivseln i samband med känslan att mår bra och förklarade det på följande sätt: ”Det finns 
många saker som är viktiga... hyran, kvaliteten och designen är saker som är viktiga men det 
viktigaste är att jag trivs i lägenheten och mår bra” Kvinna 41, Försäljare 

5.2 Konkurrens 
Bacon (2005) förklarar att konkurrensen idag är annorlunda och menar att globaliseringens 
framfart och Internets uppkomst har lett till en hårdare konkurrens på marknaderna.  
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I likhet med vad Bacon (2005) skriver upplevde merparten av respondenterna att 
konkurrensen mellan olika företag på lägenhetsmarknaden var hård och ett par respondenter 
menade att de inte tyckte att det var så konstigt med hård konkurrens eftersom det ständigt 
finns en hög efterfrågan på lägenheter. En av respondenterna menade att företagen som hyr ut 
lägenheter kunde utnyttja sin situation och tjäna stora pengar på hyresgästerna och förklarade 
att konkurrensen därför var hård: ”I och med att man mer eller mindre är tvungen att ha en 
lägenhet kan företagen ta ut höga hyror utan att förlora hyresgäster och det borde ju locka 
många företag” Kvinna 33, Lön – och personalansvarig 
 
Ett flertal respondenter menade att den hårda konkurrensen varierade beroende på olika 
områden och att konkurrensen var hårdare i de områden där det är många som vill hyra 
lägenheter. I mer attraktiva områden upplevde respondenterna konkurrensen som hårdare och 
en av respondenterna menade att företag som hyr ut lägenheter i populära områden ofta hade 
en hög efterfrågan och att konkurrensen mellan företagen därför var hårdare: ”De företag som 
har attraktiva lägenheter centralt kan ta ut väldigt höga hyror… det lockar ju företag att hyra 
ut i dessa områden” Man, 24, Ingenjör 

 
Barnes (2000) menar att det hårdare konkurrensförhållandet till stor del beror på att 
produkterna på dagens marknader blivit mer lika varandra och att det blivit vanligare för 
företag att kopiera från marknadsledande företag för att på så sätt stärka sin egen position. 
Barnes (2000) får medhåll av Kotler et al (1999) som menar att konkurrensen mellan företag 
blivit tuffare och förklarar att den mesta konkurrensen idag förekommer utanför själva 
kärnprodukten och framgångsrika företag adderar fördelar till sina produkter som inte bara 
tillfredställer utan överträffar konsumentens förväntningar för att stärka sin position. Här 
kunde vi ses tydliga drag på att lägenheterna på lägenhetsmarknaden inte heller skiljde sig så 
mycket och respondenterna uppfattade att skillnaden mellan företagens olika erbjudande inte 
var så stor utan de flesta av respondenterna menade att det som skiljde mest var hyran samt 
produktkvaliteten på lägenheterna. En av respondenterna menade att olika företag vänder sig 
till olika hyresgäster och förklarade vidare att det kan skilja mycket mellan olika erbjudande 
beroende på hur hög hyran är men att skillnaderna mellan erbjudandena inte var så stor då 
ungefär samma hyra förekom. 

5.3 Konsumentens perspektiv 
Enligt Tapp et al (2005) är dagens konsumenter vana vid att göra sina egna beslut kring hur de 
skall leva, vad de skall köpa och vad de skall göra. Det nya synsättet på marknaderna är att 
företagen för att överleva måste erbjuda det som konsumenterna efterfrågar, samtidigt som de 
på något sätt måste särskilja sitt marknadserbjudande gentemot konkurrenterna. Tapp et al 
(2005) får medhåll av (Bacon, 2005) som samtidigt menar att det även krävs att företagens 
differentiering uppskattas av konsumenterna då det i slutändan alltid är konsumenten som 
bestämmer.  
 
Det nya synsättet på marknaden som Tapp et al (2005) beskriver stämde inte överrens då 
samtliga respondenter upplevde valmöjligheten bland lägenheter som begränsad. 
Respondenterna menade att valmöjligheten helt och hållet styrdes av pengar och menade att 
det fanns ett brett utbud av lägenheter om man hade mycket pengar. Flera respondenter 
menade även att det inte gick att göra så mycket åt den begränsade valmöjligheten utan 
menade istället att de man fick vara nöjd med den lägenhet man fått. En av respondenterna 
beskrev sin egen situation och menade att det handlade om att sätta sin inkomst i relation till 
hyran för att på så vis bestämma valmöjligheterna: ”När jag valde min lägenhet så letade jag 
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självklart i en speciell prisklass… jag hade kanske kunnat hyra en lite bättre lägenhet men då 
hade jag fått dra in på andra nödvändiga saker” Kvinna 21, Butiksbiträde 
 
Reilly (2002, s.17) förklarar att ett företag då de differentierar sitt marknadserbjudande inte 
alltid utgår från konsumentens perspektiv utan att de istället definierar värde ur sitt eget 
perspektiv och menar att detta är ett farligt misstag att begå. Vi kunde tydligt se att 
respondenterna upplevde att företagen inte utgick från deras perspektiv och i likhet med vad 
Reilly (2002) menar förklarade respondenterna att de inte kände att de kunde påverka 
företagen i någon större utsträckning. Respondenterna upplevde att företagen inte utgick från 
deras perspektiv och beskrev sin egen situation gentemot företagen som svag och förklarade 
att deras situation kunde relateras till utbudet av lägenheter. Respondenterna menade att ju 
högre utbudet var desto starkare blev deras position gentemot företagen men om utbudet var 
lågt uppfattade respondenterna det som att de inte hade mycket att säga till om. 
Respondenterna menade att de inte heller kunde påverka företagen vad det gällde utbud men 
ett flertal av respondenterna förklarade att företagen tog hänsyn till deras önskemål om 
lägenheter. 
 
Barnes (2000) menar liksom Reilly (2002) att företagen bör utgå från konsumentens 
perspektiv och menar även att konsumenterna kan uppfatta värde på olika sätt beroende på 
den kontext konsumenterna befinner sig i, den bakgrund de kommer från, vilka värderingar 
och förväntningar de så har alla konsumenter olika uppfattning och därför kan det vara 
problematiskt för ett företag att differentiera ett marknadserbjudande som uppfattas likadant 
av alla konsumenter. Våra intervjuer visade att fanns vissa skillnader mellan respondenternas 
uppfattning då de hade olika preferenser kring hur deras situation gentemot företagen var.   

5.4 Produktkvalitetens betydelse vid valet av lägenhet 
Både Kotler (1999) och Melin (1999) framhåller produktkvalitet som ett viktigt och effektivt 
differentieringsverktyg och menar att produktkvalitet kan beskrivas som hur väl en konsument 
uppfattar att en produkt presterar. Resultatet från våra intervjuer visade att samtliga 
respondenter ansåg att produktkvaliteten varit viktig då de valde lägenhet och vissa 
respondenter menade att produktkvaliteten var helt avgörande i valet av lägenhet vilket 
bekräftar teorierna om dess betydelse.  
 
Melin (1999) liksom Kotler et al (1999) förklarar vidare att konsumentens upplevda 
produktkvalitet påverkas av olika produktattribut och framhåller tillförlitlighet, prestanda och 
uthållighet som viktiga produktattribut. Majoriteten av respondenterna nämnde att det var 
viktigt att produktkvaliteten höll en hög standard. Vi såg flera samband mellan 
respondenternas perspektiv och Melins (1999) teorier då flera respondenter nämnde dessa 
produktattribut som faktorer som påverkade deras uppfattning av en produkts kvalitet. 
Respondenterna menade även att det var viktigt att lägenheten skulle hålla en hög standard 
över en längre tid vilket var en försäkran för att slippa underhållningsproblem med 
lägenheten. Denna uppfattning är något som Jagdish (2001) tar upp och de menar att 
produktkvalitet ofta kan sättas i förhållande till ett tidsperspektiv och att dagens konsumenter 
eftersträvar produkter som fungerar pålitligt utan att prestationen försvagas över tiden. En 
respondent nämnde mer specifikt att det var extra viktigt att vitvarorna i lägenheten höll en 
hög standard och förklarade att det även var viktigt att de fungerade en lång tid framöver.  
 
Melin (1999) menar att priset, förutom produktattributen, är en viktig faktor för att påverka 
konsumenternas upplevda produktkvalitet och han menar att det finns en korrelation mellan 
hög upplevd produktkvalitet och ett högt pris. I enlighet med vad Melin (1999) skriver visade 
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våra intervjuer att respondenterna eftersträvade produkter med hög produktkvalitet men att 
dessa produkter även var dyrare. Respondenterna menade att produktkvalitet hade ett visst 
pris och förklarade att man ofta får den produktkvalitet man betalar för och en av 
respondenterna menade att ju dyrare en produkt är desto bättre kvalitet har den. ”Ju mer man 
betalar desto högre produktkvalitet kan man räkna med” Man, 24, Ingenjör 
 
Kotler et al (1999) menar att företag sällan strävar efter att erbjuda den högsta nivån av 
produktkvalitet då få konsumenter varken vill eller har råd att betala för den nivån. Detta var 
någon som respondenterna nämnde då de menade att de först tittade på deras inkomst och 
därefter letade efter en lägenhet som hade så hög produktkvalitet som möjligt till det pris de 
hade möjlighet att betala. I likhet med Kotlers et al (1999) teorier visade våra intervjuer att 
respondenterna inte hade möjlighet att välja en lägenhet som erbjöd den högsta 
produktkvaliteten på grund av ett för högt pris. Då respondenterna istället tittade lägenheter 
som låg inom deras önskade prisklass och när de då erbjöds en lägenhet med en viss nivå av 
produktkvalitet ökade chansen kraftigt att denna blev vald. 
 
Våra intervjuer visade att en lägenhet som inte motsvarade respondenternas förväntade nivå 
av produktkvalitet gav ge en negativ bild vilket ledde till att respondenterna inte blev lika 
intresserad av ett visst företags erbjudanden. Detta är något som överensstämmer med det Rau 
(2005) diskuterar då hon menar att om en kund kommer i kontakt med en produkt som inte 
håller vad den lovar kan detta utvecklas till ett långvarigt irritationsmoment. De teorier som 
Rau (2005) tar upp visade precis som våra intervjuer att när respondenterna kommit i kontakt 
med en lägenhet som inte hade en produktkvalitet som motsvarade förväntningarna 
utvecklades en mer skeptisk bild till företagets lägenheter.  Det visade sig i några fall att 
produktkvaliteten inte uppfyllt vissa av respondenternas förväntningar och svaren som då 
återkom var att det oftast var på grund av bristande hållbarhet i fastigheten, att känslan av 
trygghet inte var tillräcklig eller helt enkelt att standarden inte var lika hög som de hade fått 
uppfattningen om. Detta såg vi bidrog kraftigt till en mer negativ bild av ett företag och 
påverkade respondentens val mot att söka vidare efter andra alternativ. En av respondenterna 
gav som exempel att hon upplevde att tryggheten inte alls uppfyllt de förväntningar som fanns 
vilket påverkat hennes syn på kvaliteten avsevärt: ”Innan jag besökte en lägenhet trodde jag 
det skulle vara ett säkert och lugnt område… men när jag kom dit visade det sig att det var 
ganska stökigt” Kvinna, 21, Butiksbiträde 

5.5 Servicens betydelse vid valet av lägenhet 
Juran (2001) liksom Gilmore (2003) menar att gränsen mellan produkt och tjänst på senare tid 
suddats ut och de flesta av dagens produkter inkluderar något element av service och det har 
därmed blivit vanligare för företagen att erbjuda konsumenterna en helhetslösning genom att 
addera service till sitt erbjudande. Till skillnad från detta visade våra intervjuer att 
respondenterna inte upplevde produkterna som lika utan att det fanns stora skillnader. 
Gilmore (2003) menar vidare att service övergripande kan beskrivas som ekonomiska 
aktiviteter som har till syfte att skapa ett slags mervärde för konsumenten och respondenterna 
menade precis som Gilmore (2003) skriver att de uppskattade då de blev erbjudna service-
baserade aktiviteter i form av garantier eller fullständig information. Våra intervjuer visade 
dock att respondenterna ansåg att service inte var någon avgörande faktor vid valet av 
lägenhet utan förklarade att servicen mestadels bidrog till att skapa en uppfattning om hur bra 
ett visst företags erbjudande var. Samtidigt förklarade respondenterna att de genom företagens 
service kunde få en känsla av trygghet vilket då kunde bidra till en mer positiv bild. 
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Kotler (1999) förklarar att ett företag kan välja mellan ett stort antal servicebaserade 
aktiviteter för att differentiera sitt marknadserbjudande och nämner pålitlighet som till 
exempel företaget UPS använder sig av då de försäkrar sina kunder om att deras leveranser 
alltid är i tid. Vi såg i likhet till teorierna från Kotler et al (1999) att respondenterna var 
angelägna att få ett intryck av att de kunde lite på företaget för att på så sätt känna en större 
trygghet. Våra intervjuer visade att respondenterna ville få ett intryck av att företaget ”håller 
vad de lovar” vilket kan liknas med den pålitlighet Kotler et al (1999) skriver om.  
 
Tapp et al (2005) förklarar att det blivit vanligare för företagen att erbjuda konsumenterna en 
ökad grad av service och att konsumenternas förväntningar på företagens service därmed 
blivit högre. Tapp et al (2005) förklarar vidare att företagen strävar efter att erbjuda 
konsumenterna en helhetslösning och nämner kommunikation, jämförbarhet och kontinuitet 
som viktiga servicebaserade aktivitet för att skapa konkurrensfördelar. Det visade sig i våra 
intervjuer att det som respondenterna ansåg var viktigt med en bra service handlade till stor 
del om det som Tapp et al (2005) nämner som jämförbarhet där han menar att kunden vill få 
möjligheten att jämföra olika alternativ. Respondenterna förklarade vidare att korrekt 
information och viktiga upplysningar från personalen om vad det skulle innebära att hyra en 
lägenhet var en viktig del av företagets service. Respondenterna ville bli övertygade att de inte 
skulle begå ett misstag då de skulle hyra en lägenhet och god information gjorde att 
respondenterna blev mer säkra i sitt beslut.  
 
Jagdish (2001) har en annan syn på service än tidigare nämnde forskare och menar att 
begreppet Personalization istället bör användas vilket innebär att företaget ger konsumenterna 
en problemfri och trevlig köpupplevelse. Detta kan göras genom att företagen behandlar 
konsumenterna som individer och inte som en i mängden samtidigt som god assistens erbjuds, 
effektiva leveranser och fullständig information innan ett köp. I enlighet med vad Jagdish 
(2001) skriver förklarade ett flertal respondenter att de uppskattade handlingar som 
underlättade för dem. Vilket kan likas med teorierna från Jagdish (2001) samt Tapp (2005) 
kring helhetslösningar då vi från våra intervjuer såg att flera respondenter uppskattade 
aktiviteter som underlättade för dem. Dock påpekade respondenterna att de själva ville välja 
om de ville ta del av en viss service eller ej.  

5.6 Personalens betydelse vid valet av lägenhet 
Proctor (2000) skriver att det idag inte räcker att företagen är entusiastiska kring service i sin 
huvudsakliga strategi. Han menar vidare att effektiva system för att tillhandahålla den service 
konsumenterna förväntar sig bör införas och förklarar att personalen är ett av de mest 
effektiva system för att lyckas med detta. Proctor (2000) får medhåll av Kotler et al (1999) 
som menar att företag genom att utbilda och uppvisa en bättre personal än konkurrenterna kan 
skaffa sig konkurrensfördelar.  
 
Efter genomförda intervjuer kan vi tydligt se en skillnad från Proctors (2000) teorier då 
respondenterna tyckte att personalen var en faktor som inte hade någon större påverkan i valet 
av lägenhet. Trots att respondenterna nämnde att personalen haft en positiv inverkan på deras 
uppfattning av företaget menade respondenterna att personalen mest fyllde funktionen att 
svara på frågor och därmed kunde skapa en känsla av trygghet inför valet av lägenhet men att 
detta inte var någon direkt påverkande faktor. Två av respondenterna nämnde även att de i 
samband med valet av lägenhet kommit i kontakt med bristfällig personal som inte motsvarat 
deras förväntningar men att detta inte heller hade haft någon större betydelse för deras beslut 
vilket ytterligare stärkte bilden av att personalen inte hade någon större betydelse i valet av 
lägenhet.  



 

   39 

Barnes (2000) förklarar att det är själva interaktionen mellan företag och konsument som 
konsumenterna värdesätter och förklarar vidare att konsumenterna värdesätter personal som 
behandlar konsumenten som en individ och som tycks förstå konsumenten. Här kunde vi se en 
viss liknelse då ett par av respondenterna svarade i likhet med vad Barnes (2000) skriver och 
menade att de uppskattat personal som varit duktig på att lyssna till deras önskemål och 
kunnat erbjuda bra lösningar vilket hade haft en positiv inverkan. Dock visade våra intervjuer 
att de flesta av respondenterna inte såg interaktionen med företaget som något värdeskapande 
vilket skiljer sig från Barnes (2000) teorier. 
 
Kotler et al (1999 s, 441ff) förklarar i sin teori om hur företag kan differentiera sitt 
marknadserbjudande genom personalen att konsumenterna har vissa förväntningar på hur de 
skall bli bemötta av företagets personal. För att personalen på ett meningsfullt sätt skall kunna 
skapa konkurrensfördelar krävs att de innehar vissa egenskaper vilka är kompetens, artighet, 
vänlighet, trovärdighet och respektfullhet (Kotler et al, 1999 s, 441ff). I våra intervjuer såg vi 
både likheter och skillnader till teorin från Kotler et al (1999) då respondenterna till största 
delen eftersträvade en professionell och kunnig personal och åsidosatte övriga egenskaper 
som att personalen skulle vara trevlig och menade att personalen främst skulle bidra med 
värdefull och viktig information. Respondenterna uppskattade även när personalen bidrog 
med information om lägenheten som de inte fått tag på tidigare men förklarade samtidigt att 
detta inte påverkade valet av lägenhet i någon större utsträckning.  
 
Flera av respondenterna förklarade även att de inte upplevt någon större skillnad mellan 
personalen på olika företag och förklarade att detta var en bidragande orsak till att personalen 
inte haft någon påverkan i valet av lägenhet. Här såg vi skillnader till teorierna från Bacon 
(2005) som förklarar att det krävs lite mer av ett företag för att lyckas att differentiera sitt 
marknadserbjudande genom personalen då konsumenterna dels måste värdesätta personalens 
beteende samtidigt som personalens beteende måste uppfattas som unikt. Våra intervjuer 
visade då att på grund av att respondenterna inte upplevde någon skillnad mellan företagen 
uppfattade de inte personalen som unik vilket också gjorde det svårt för respondenterna att 
uppfatta något värde i personalen.  

5.7 Varumärkets betydelse vid valet av lägenhet 
Keller (2006) nämner i sin diskussion om Brand Equity att varumärkets syfte är att identifiera 
ett företag och skilja ett företag från dess konkurrenter samtidigt som Melin (1999) menar att 
utgångspunkten inom Brand Equity är att om varumärket skapar värde för konsumenterna så 
bidrar det till att skapa värde för innehavaren av varumärket. Efter genomförda intervjuer kan 
vi urskilja att varumärket hade en ytterst liten betydelse vid valet av lägenhet. Vilket ofta var 
på grund av att respondenterna inte upplevde någon skillnad mellan företagen. 
 
Melin (1999) skriver i sin bok Varumärkesstrategi att ett varumärke har olika funktioner 
beroende på vilket perspektiv som anläggs och förklarar att ett varumärke främst har fem 
olika funktioner utifrån konsumentens perspektiv.  Melin (1999) nämner att varumärket kan 
fungera som en riskreducerare och förklarar att konsumenterna i samband med produkter som 
kan förknippas till exempel ekonomiska risker ofta väljer ett väletablerat varumärke för att på 
sätt reducera den upplevda risknivån. Trots varumärkets lilla betydelse i valet av lägenhet 
kunde vi i likhet teorierna från Melin (1999) se att ett flertal av respondenterna tog hänsyn till 
om de kände till ett företags varumärke eller inte. Dessa respondenter menade att de var mer 
skeptiska till ett företag vars varumärke de inte tidigare hört talas om och mindre skeptiska till 
företag med mer välkände varumärken eftersom de upplevde att dessa företag var mer seriösa: 
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”Ett välkänt varumärke är ju grundat på något… jag antar att det gav mig en försäkran om 
att det är ett bra företag” Kvinna 29, Webb och IT-support.  
 
Melin (1999) nämner även att varumärket kan fungera som en informationskälla och förklarar 
att konsumenterna till följd av varumärkets differentierande individualiserande förmåga kan 
erhålla information om pris, kvalitet och funktion. Vi såg även här en koppling till Melins 
(1999) teorier då respondenterna upplevde att det var lättare att skaffa sig en uppfattning om 
ett företag med ett välkänt varumärke vilket således innebär att respondenterna upplevde 
varumärket som en typ av informationskälla. Respondenterna menade att det var lättare att 
hitta till ett företags hemsida och få tag i annan information om företaget hade ett välkänt 
varumärke samtidigt som respondenterna kunde skaffa en bättre uppfattning om företaget 
genom att fråga vänner, arbetskamrater och familj om vad de ansåg om företaget.  
 
Flera av respondenterna menade att de inte upplevt någon direkt skillnad mellan olika företags 
varumärke och förklarade att varumärket därför inte hade någon betydelse utan mer fungerade 
som en indikation på företagets seriositet. Vi kunde från våra intervjuer se en klar koppling 
till Melins (1999) teorier då respondenterna föredrog ett företag med ett välkänt varumärke 
men vid valet av lägenhet menade respondenterna dock att de inte lät sig påverkas av 
varumärket utan fokuserade på lägenheten. ”Jag struntade i vad det var för varumärke när 
jag valde lägenhet, det som hade betydelse var själva lägenheten” Man 44, Redovisningskonsult.  

5.8 Prisets betydelse vid valet av lägenhet 
Kotler et al (1999) förklarar att priser till stor del bestäms av efterfrågan på marknaden och att 
konsumenternas uppfattning därmed avgör om priset är rätt eller inte. Efter genomförda 
intervjuer kunde vi se att detta kunde jämföras med respondenternas syn då de upplevde att 
priset därför hade en stark påverkan på valet av lägenhet och att den höga konkurrensen var 
en faktor som påverkade priset. Respondenterna förklarade att de inte tyckte att var så 
konstigt att konkurrensen var så hög då de upplevde att efterfrågan på lägenheter ständigt var 
hög.  
 
I enlighet med vad Kotler et all (1999) skriver så menade respondenterna att de själva 
bestämde om priset var rätt eller inte. Respondenterna förklarade att de själva var medvetna 
om att deras inkomst satte upp gränser för hur mycket de kunde tänka sig att betala och att 
inkomsten ofta avgjorde om priset var det rätta. Respondenterna var vidare mycket angelägna 
om vad de fick för det pris de betalade då det var den största faktorn som påverkade deras val. 
Detta menar DeBonis (2002) beror på att kunder köper produkter och tjänster för att 
maximera värdet. Värdet menar han baseras på den nytta som kunden mottar för ett visst pris. 
Respondenterna såg på det som att de ville betala ett så lågt pris som möjligt för att uppfylla 
de krav de hade. Vidare angående värdet menar Docters et al (2003) att värdet är det som 
kunden upplever att få, äga eller använda en produkt eller tjänst och att det satte upp gränsen 
för hur mycket kunden kan tänka sig betala. Respondenterna såg på liknande sätt det som att 
de sökte en lägenhet inom ett visst prisintervall och såg sedan på om de erbjudanden de då 
stötte på motsvarade det värde de förväntade sig vid det priset. Gränsen för priset sattes 
således upp först och sedan söktes en lägenhet som gav respondenterna ett värde som de 
upplevde gav dem ett värde som rättfärdigade priset.  
 
Våra intervjuer överensstämde även med Jagdish (2001) teorier om att ett lågt pris inte 
behöver vara ett bra pris utan att det viktiga är att kunden upplever att vad de får överstiger 
vad de betalar. Respondenterna svarade att det var mycket viktigt att vad de fick motsvarade 
vad de betalade. Intervjuerna visade även att då respondenterna erbjöds ett pris som var lägre 
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än de förväntat sig upplevde de ett större värde som kraftig bidrog till att välja det aktuella 
alternativet. Vi såg således att priset var en viktig faktor för respondenterna vid valet av 
lägenhet då detta till stor del kunde avgöra deras val. Detta sågs även då det likaså kunde ha 
en negativ effekt på deras beslut. Vi såg under våra intervjuer att när respondenterna kommit i 
kontakt med ett erbjudande där de upplevde att priset var högre än det värde de upplevde att 
de fick en negativ bild och det var då inte speciellt troligt att de skulle välja det aktuella 
alternativet. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som är resultatet från analysen av den teoretiska 
referensramen och vår empiriska undersökning. Slutsatserna syftar till att svara på 
problemformuleringen samt uppfylla syftet med uppsatsen genom att skapa en modell som 
avspeglar verkligheten.  
 

• Respondenterna såg på sin lägenhet som en säker och trygg plats att bo på där de 
kunde spendera tid med familjen och koppla bort omgivningen. Respondenterna 
menade även att de fann en trygghet med att hyra en lägenhet istället för att köpa en 
lägenhet eller ett hus då en stor ekonomisk risk måste beaktas.  Tidigare teorier menar 
att kärnprodukten ger svar på vad konsumenten egentligen köper och undersökningen 
visar att trygghet, säkerhet och trivsel är det viktigaste i en lägenhet.  

 
• Respondenterna upplevde konkurrensen mellan olika företag inom lägenhetsbranschen 

som hård samtidigt som de hade förståelse för varför konkurrensen var hård och 
menade på att det ständigt finns en hög efterfrågan på lägenheter. Respondenterna 
uppfattade stora skillnader mellan olika företags lägenheter och tyckte att det som 
skiljde sig mest var hyresnivån och standarden på olika lägenheter.  

 
Undersökningen visade att den starkaste påverkan vid valet av lägenhet fanns inom de 
områden där respondenterna upplevde störst skillnader mellan olika företags lägenheter. 
Respondenterna upplevde att priset och produktkvaliteten var det som skiljde sig mest mellan 
olika lägenheter och hade en stark påverkan och dessa två differentieringsverktyg ansågs som 
viktigast vid valet av lägenhet.  
 

 
 

Pris – Priset var viktigt för respondenterna i valet av lägenhet då det utgjorde en stor del 
av deras utgifter. Respondenterna upplevde att ett högt pris var berättigat då lägenheten 
hade hög produktkvalitet och respondenterna upplevde att det fanns en slags korrelation 
mellan ett högt pris och hög produktkvalitet.   

 
Produktkvalitet – Produktkvalitet var viktigt för respondenterna i valet av lägenhet och 
respondenterna eftersträvade först och främst en trygghet och en känsla av trivsel i 
lägenheten vilket kunde uppnås av en lägenhet med hög standard.  

 
Inom de områden där respondenterna inte upplevde några större skillnader var inte påverkan 
så stark utan hade mest en kompletterande påverkan vid valet av lägenhet.  
 
 
 
 

• Service – Varumärke – Personal – Tidigare teorier inom differentiering beskriver att 
ett företag kan differentiera sitt marknadserbjudande genom service, varumärke och 
personal. Undersökningen visade att differentiering genom dessa verktyg inte var 
viktig vid valet av lägenhet. Detta berodde till stor del på att respondenterna inte 
upplevde någon större skillnad i dessa tre differentieringsverktyg samtidigt som 
respondenterna upplevde att dessa differentieringsverktyg var mindre viktiga jämfört 
med pris och produktkvalitet.  

 
 
 
Denna undersökning visar att differentiering ur ett konsumentperspektiv vid valet av bostad är 
viktig. Tidigare marknadsföringsteorier tar upp ett flertal differentieringsverktyg ett företag 
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kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 
Undersökningen visar att de differentieringsverktyg som är viktigast vid valet av lägenhet är 
pris och produktkvalitet. Undersökningen visade att differentieringsverktyg så som service, 
varumärke och personal inte hade någon större betydelse i valet av lägenhet utan endast 
fungerade som komplement till priset och produktkvaliteten. Utifrån resultatet från vår 
undersökning har vi således formulerat följande modell som visar betydelsen av de olika 
differentieringsverktygen. Här syns relationen mellan differentieringsverktygen enligt 
ovanstående slutsatser. Det resulterar i att produktkvalitet samt pris får en stark påverkan vid 
valet av lägenhet medan service, personal samt varumärke fungerar som ett komplement med 
viss påverkan vid valet av lägenhet. 
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7. Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning visar att priset och produktkvaliteten är de två viktigaste faktorerna och har 
störst betydelse för kundens val av lägenhet. I och med att kunden läggar störst värde i 
lägenhetens pris och dess produktkvalitet i valet av lägenhet bör företag inom 
lägenhetsbranschen satsa på att differentiera sitt marknadserbjudande genom 
differentieringsverktygen pris och produktkvalitet. Undersökningen visade även att 
respondenterna upplevde de största skillnaderna mellan företagens erbjudande i just priset och 
i produktkvaliteten vilket tyder på att företagen inom lägenhetsbranschen redan differentierar 
sina lägenheter genom pris och produktkvalitet.  
 
Undersökningen visade även att differentieringsverktygen service, varumärke och personal 
inte hade någon större betydelse vid valet av lägenhet vilket borde öka företagens incitament 
till att även fokusera på att differentiera sitt marknadserbjudande genom dessa 
differentieringsverktyg för att på så sätt skapa konkurrensfördelar.  
 
Då vår undersökning genomfördes i en bestämd kontext och med ett begränsat antal 
undersökningsenheter innebär detta en viss begränsning med generaliserbarheten. Vi 
rekommenderar därför fortsatt forskning att ta vår undersökning vidare fast med en kvantitativ 
metod som lämpar sig för att beskriva ett fenomens frekvens och omfång. Detta skulle ge en 
djupare förståelse för problemet och en generaliserbarhet skulle i större utsträckning bli 
möjlig.  
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8. Metod- och källkritik  
Under författandet av denna uppsats befann vi oss i USA och genomförde vår praktik på ett 
företag som figurerar på bostadsmarknaden. Vi har i bakgrunden angående vår 
åldersavgränsning hänvisat till Christopher Hannah som är Senior Vice President for Market 
and Research för företaget Inland American Communities, vilket även var företaget vi gjorde 
praktiken på. Detta är vi medvetna om och denna avgränsning påverkar respondenternas 
egenskaper i undersökningen. Vi anser dock att denna åldersavgränsning gagnar uppsatsens 
relevans då vi avgränsat undersökningen till åldern 18 år till 55 år då personer är mest aktiva i 
att söka lägenhet. Christopher Hannah har över 25 års erfarenhet i branschen och vi anser att 
hans kunskap är högst trovärdig.   
 
I och med att vi genomförde intervjuerna på engelska finns det alltid en risk att information 
kan gå förlorad eller att vi missförstått respondenternas svar på grund av språkmässiga 
skiljaktigheter. Vi har varit medvetna om detta och anser att vi i och med användandet av en 
diktafon ändå lyckats återge respondenterna på ett tillförlitligt sätt. Intervjuerna genomfördes 
även efter att vi spenderat runt två månader i en miljö där vi varit tvungna att prata engelska 
vilket vi hade nytta av under intervjuerna. Vi vill även tillägga att vi översatt vår intervjuguide 
från engelska till svenska i denna undersökning och har därför valt att även bifoga den 
engelska intervjuguide vi använde oss av för att läsaren själv skall kunna bedöma denna. Som 
även framgår har vi renskrivit vår insamlade empiri på svenska vilket kan ha inneburit att viss 
information gått förlorad. Arbetet med att renskriva intervjuerna genomfördes med stor 
tillförsikt och vi anser att vi fått med det mest centrala.  
 
I metodkapitlet i denna uppsats har vi valt att främst referera till boken Vad, hur och varför? 
Jacobsen (2002) och vi är medvetna om att det kan tyckas att andra författares synpunkter 
utelämnats då vi förklarar våra metodiska val. Anledningen till detta är att vi under kursen 
Metod (7,5 hp) hade Jacobsen (2002) som kurslitteratur och fick då tillfälle att arbeta mycket 
med denna bok och hur olika metodiska förfaranden kan se ut. Vi anser att detta har gynnat 
vårt metodkapitel då vi tidigare haft tillfälle att bekanta oss och även praktiskt jobba med 
denna bok.  
 
Respondenterna som deltog i intervjuerna har troligen olika typer av lägenheter och har därför 
troligen olika preferenser för hur viktig differentieringen var i deras fall. Jacobsen (2002) 
beskriver att alla respondenter vid individuella intervjuer räknas lika mycket och detta har vi 
tagit hänsyn till under intervjuerna. Vi har strävat efter en detaljerad helhet av fenomenet 
differentiering och vi anser att vi på ett tillförlitligt sätt kunnat återge skillnader och likheter 
på ett tillförlitligt sätt utifrån respondenternas svar.  
 
Slutligen skulle vi vilja diskutera vår utvalda teoretiska referensram. Differentiering är som vi 
tidigare nämnt ett relativt brett ämne där flera olika perspektiv kan anläggas. Vi har försökt 
välja ut vår teoretiska referensram utifrån ett marknadsföringsperspektiv och behandla de 
delar som vi anser ha varit mest relevanta och mest återkommande i 
marknadsföringslitteraturen. Utarbetandet av vår teoretiska referensram skulle säkerligen 
kunna utvecklas mer då faktorer från ett företagsperspektiv kan ha betydelse men i och med 
att vi i denna uppsats utgår från ett konsumentperspektiv har detta lett till att vi i vår teoretiska 
referensram till stor del försökt belysa de faktorer som är av vikt utifrån ett 
konsumentperspektiv. Detta leder till att vi inte tagit hänsyn till faktorer rörande 
differentiering som ur ett företagsperspektiv kan vara viktiga.  
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Jacobsen (2002) skriver att varje undersökning har till syfte att tillföra ny kunskap och menar 
att denna kunskap inte på något sätt behöver vara revolutionerande utan menar att det snarare 
gäller att bygga vidare på kunskap som tidigare forskare tagit fram och utvidga eller fördjupa 
förståelsen av ett fenomen som vi redan vet en del om. Vi anser att vi i denna uppsats lyckats 
att bygga vidare och fördjupa förståelsen av differentiering ur ett konsumentperspektiv och 
under uppsatsens gång har vi dragit värdefulla lärdomar om ämnet.  
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Bilaga 1 – Intervju guide 
Här bifogar vi den intervjuguide vi använde under våra intervjuer. Först kommer den 
engelska versionen och därefter den svenska versionen.  

 
Interview guide (english version) 

 
The apartment as a product 

• Describe the advantages with your present apartment? What is the most important 
with your apartment? 

 
Competition 

• How did you experience the competition between the companies when you chose your 
apartment? 

 
• How did you experience the difference between the companies different apartment 

offerings? 
 

 
Consumer perspective 

• How did you experience the possibility to chose an apartment? 
 
• How did you experience your situation towards the companies? Did you feel that you 

had the ability to affect something? 
 
Differentation and its importance on the choise of apartment 
 
Product quality 

• What is high productquality for you? How important was the product quality when 
you choose your apartment? How did it affect you? 

 
Service 

• What is good customer service for you? How important was the customer  service the 
company offered when you choose your apartment? How did it affect you? 

 
Staff 

• What is a good staff for you? How important was the staff when you choose your 
apartment? How did it affect you?  

 
Brand 

• What is a preciated/satisfying brand to you? How important was the company´s brand 
when you choose your apartment? How did it affect you? 

 
Price 

• How important is the price for you in different buying situations? When are you 
willing to pay a high/low price? How important was the price for you when you 
choose your apartment? How did it affect you? 

 
 
 
 



 

   

Intervjuguide (svensk version) 
 

Lägenheten som en produkt 
• Beskriv fördelarna med din nuvarande lägenhet? Vad tycker du är det viktigast med 

din lägenhet?  
 
Konkurrens  

• Hur upplevde du konkurrensen mellan olika företag var när du valde lägenhet?  
 
• Hur upplevde du valmöjligheten när du valde din nuvarande lägenhet?  
 
 

 
Konsumentens perspektiv 

• Hur upplevde du skillnaden mellan företagens olika lägenhetserbjudanden? 
 
• Hur upplever du din egen situation gentemot företagen? Kan du påverka något?  
 

Differentieringsverktygen och deras betydelse för valet av lägenhet 
 
Produktkvalitet 

• Vad är hög produktkvalitet för dig? Hur viktig var produktkvaliteten när du valde din 
lägenhet och på vilket sätt var det viktigt?  

 
Service 

• Vad är bra service för dig? Hur viktig var servicen när du valde din lägenhet och på 
vilket sätt var det viktigt? Hur viktigt var enkelheten i att genomföra leasingen? På 
vilket sätt var det viktigt?  

 
Personal 

• Vad är bra personal för dig? Hur viktig var personalen när du valde din lägenhet och 
på vilket sätt var det viktigt?  

 
Varumärket 

• Vad är ett omtyckt varumärke för dig? Hur viktigt var företagets varumärke när du 
valde din lägenhet och på vilket sätt var det viktigt?  

 
Pris 

• Hur viktigt är priset för dig i olika köpsituationer? När kan du tänka dig att betala ett 
högt respektive lågt pris? Hur viktigt var priset för dig när du valde din lägenhet? På 
vilket sätt var det viktigt?  

 
 

   


