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Sammanfattning 

Titel: Vill du dela ditt liv med mig? - En kvalitativ studie om värdeskapande 
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Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka funktioner en 

mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt 

serviceföretag, behöver ha för att konsumenter ska kunna skapa och 

uppleva värde. Undersökningen ämnar även att förstå och analysera hur 

företaget borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna genom 

en mobilapplikation.   

Metodik: Studien är i sammarbete med Holmgrens Bil och antar en abduktiv 

ansats, med en kvalitativ forskningsstrategi. Dataproduceringen har 

skett genom intervjuer med två personer på företaget och flertalet  

konsumenter. 

Slutsats: Studien visar att ett bilhandelsföretags mobilapplikation behöver vara 

uppdelad på innan bilköp och efter bilköp då funktionerna uttryckligen 

skiljer sig åt. Studien har vidare visat att ett högre värde möjliggörs ifall 

konsumenterna kan integrera och förenkla sina billiv i en rums- och 

tidsoberoende funktion.  

Nyckelord: Värde, Konsumentvärde, Mobilmarknadsföring, Mobilapplikationer, 

Marknadserbjudande, Bilbranschen. 
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1. Inledning 

Internetanvändning har ökat drastiskt och tagit med sig den mobila teknologin till 

konsumenter. Idag används mobiltelefonen till mycket och väcker en hel del frågor. 

Diskussionen utmynnar i två frågor som studien kommer att utreda.   

 

1.1. Bakgrund  

Konsumenters internetanvändning har ökat drastiskt det senaste decenniet (Chaffey & 

Ellis-Chadwick, 2012; Fill, 2013). En bransch som påverkats av konsumenters ökade 

internetanvändning är bilbranschen och dess återförsäljare. Det märks i form av att 

konsumenter i dagens samhälle har en större kunskap och är mer informerade när de 

startar upp en köpprocess. Generellt startar konsumenters köpprocess av en bil genom 

att söka på bilhandlares internethemsidor och andra forum för information 

(Capgemini, 2013). Konsumenter försöker därav att skydda sig själva genom att söka 

informationen på förhand angående produkten eller tjänsten samt dess pris (Solomon 

et al., 2013). Försäljare och referensgrupper utgör dock fortfarande en viktig del av det 

slutliga beslutet för konsumenten vid köp av exempelvis bilar enligt Solomon et al. 

(2013). Idag blir även konsumenter till stor del påverkade av sociala medier och forum 

där andra konsumenter kan tycka till om sina upplevelser och förväntningar 

(Capgemini, 2013).  

Utöver internetanvändningen har mobiltelefonanvändningen ökat i Sverige, två av tre 

personer i befolkningen använder idag en smarttelefon (Findahl, 2013; Statistiska 

centralbyrån, 2013b). Mobilteknologin är något som har vuxit, inte bara i Sverige utan 

även internationellt, och fått en stor kommersiell succé (Chaffey, 2011; Fill, 2013). 

Genom den teknologiska utvecklingen har dagens mobiltelefoner trådlöst internet 

vilket gör enheterna mer lik en handdator än enbart en telefon att ringa med. 

Utvecklingen har gjort att mobilmarknadsföring blivit mer inriktad mot det trådlösa 

internet än tidigare och själva mobilen har blivit en leveransplattform. Fokus läggs 

därmed mer på enheten som distributionskanal samt mobilplattformen (Dann och 

Dann, 2011). En mobilkommunikation har möjligheten att vara personlig och 
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gränslös, i de fall då användaren av mobilen kan få tillgång till meddelandet oavsett 

var denne befinner sig. En bidragande faktor till att mobilkommunikation ökat så 

mycket de senaste åren är bland annat den snabba interaktionen som skapas genom 

tvåvägskommunikation, funktionaliteten genom internet och möjligheten till 

applikationer i telefonerna (Chaffey, 2011; Fill, 2013.) På grund av den snabbt 

föränderliga naturen av den underliggande tekniken och företagsklimat behöver 

områden som inkluderar strategi och tillämpningar inom mobilmarknadsföring 

ständigt få uppmärksamhet. Varnali och Toker (2010) instämde med detta och 

uttryckte att befintliga tillämpningar och modeller därför kan bli föråldrade relativt 

snabbt då nya tekniker och konsumenttrender uppmärksammas.  

En teknologi som har utvecklats ur både digital teknologi och mobilkommunikation är 

mobilapplikationer. En mobilapplikation är en bit mjukvara som laddas ner och 

används i en mobilenhet. Denna teknologi har förändrat företags metoder att leverera 

interaktiva tjänster och innehåll via mobiltelefoner (Chaffey, 2011; Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2012). Mobilapplikationer utgör för ett företag, ur ett 

marknadskommunikationsperspektiv, en möjlighet att vara sammanlänkad till 

konsumenten även när denne är på resande fot. En mobilapplikation är så pass 

personlig att den kan bli en integrerad del av en konsuments liv. Vilket ger en 

möjlighet för företag att stärka konsumentens medvetenhet och engagemang till 

företaget genom att mer eller mindre frekvent interagera med konsumenten (Fill, 

2013).  Inom bilbranschen är mobilapplikationer ett relativt nytt fenomen och det finns 

tendenser som pekar på att applikationer är något som kunder inom den sektorn 

uppskattar. Det är därmed av vikt för bilhandelsföretag att ta reda på den individuella 

aspekten, även om det kan finnas gemensamma kunskaper utifrån forskning och andra 

företagserfarenheter (Capgemini, 2012) 

1.2. Problemdiskussion 

Studiens samarbetsföretag är Holmgrens Bil AB som är auktoriserad återförsäljare och 

serviceverkstad åt elva olika nybilsmärken, bland annat BMW och Huyndai, samt 

begagnade bilar (se bilaga 3). De finns på flera olika platser runt om i Småland och 
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Blekinge (Holmgrens.se). Holmgrens Bil har precis som Capgemini (2012) dragit 

slutsatsen om att konsumenter är mer informerade och har en i allmänhet stor kunskap 

innan ett köpbeslut tas. Holmgrens Bil upplevde en svårighet att veta vad konsumenter 

verkligen vill ha av interaktionen med företaget
1
. Capgemini (2012) menar på att om 

konsumenter upplever att företagets interaktion inte uppfyller deras förväntningar så 

kommer de söka sig till någon annan bilhandlare utan att ens ha besökt det tilltänka 

företagets bilhall. Det är därmed av vikt enligt ovanstående källa för bilhandlare i 

dagens samhälle att arbeta med att anpassa sig efter konsumenters individuella behov. 

Detta för att skapa en mer personlig och interaktiv upplevelse som värderas av 

konsumenterna.  

Holmgrens Bil har en allmän uppfattning om att konsumenter värderar internet och 

framför allt sina mobiltelefoner, men vet inte hur det skulle kunna gå att interagera på 

en mobilplattform. För att som företag kunna interagera på en mobilplattform behövs 

en förståelse i vad det är i mobiltelefonens applikation som konsumenter sätter värde i. 

Denna allmänna förståelse har de fått genom att se till sin största konkurrent, 

Blocket.se, vilket är en andrahandsmarknad för både företag och konsumenter online
2
.  

För att kunna skapa marknadserbjudanden för konsumenter behöver företag även se in 

i sina egna distributionskanaler, enligt Coughlan et al. (2006). Distributionskanaler är 

vägar mellan olika företag till marknaden som används för att sälja produkter och 

tjänster till konsumenter och andra företag runt om i världen. Författaren fortsätter 

skriva att upplevelsen av distributionskanaler även starkt påverkar slutanvändarens 

övergripande uppfattning av ett varumärkes image och därmed också slutanvändarens 

tillfredsställelse. Om företagen i en distributionskanal arbetar med varandra för att 

tjäna slutanvändarna kan det enligt Coughlan et al. (2006) bringa stora fördelar till 

hela kedjan.  

                                                 

 

 
1
 Intervju med Holmgrens bil AB, den 18 december 2013 på huvudkontoret i Jönköping. 

Inkluderade marknadschefen Jerker Gustavsson och projektledare Henrik Sandin.  
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Enligt projektledaren Henrik Sandin på Holmgrens Bil finns det inom 

bilhandelsbranschen många riktlinjer att följa när det gäller 

marknadsföringsaktiviteter, alla riktlinjer är även olika för respektive bilmärke. Vid en 

mailintervju med BMW Sveriges CRM Manager Anne Bergstrand berättar hon att de 

uppmuntrar deras bilhandlare att ta egna initiativ om de hålls inom ramarna. Skulle 

deras återförsäljare gå utanför riktlinjerna kommer de att påminnas, men inte straffas. 

Bergstrand skriver vidare att vid varje lansering skickas material ut till bilhallen med 

färdiga annonser, både traditionella och digitala, och menar på att allt deras material 

ska fungera i mobila enheter. Sandin berättar att stödet för den digitala 

marknadsföringen kan skilja relativt mycket mellan olika bilmärken och det brukar 

även finnas riktlinjer för utformningen av den digitala marknadsföringen
2
. Kraven 

släpps lite mer när det gäller återförsäljningens marknadsföring av särskilda bilar som 

finns i deras lager och begagnade. Där säger Bergstrand att bilhandlarna är fria att 

marknadsföra dem återigen inom ramarna för riktlinjerna
3
.  

Servicelogiken tillåter ett företag att justera sin strategi samt marknadsföring genom 

att anta ett tillvägagångssätt som är grundat i kundens värdeskapande processer enligt 

Grönroos (2008). Lyckas ett företag tillhandahålla erbjudanden som konsumenter 

uppfattar ger ett högre värde än konkurrenternas så kan det enligt Ravald och 

Grönroos (1996) skapas en hållbar konkurrensfördel. Företag kan enligt Gummesson 

(2008) tillhandahålla en värdeproposition till sina kunder, vilket inkluderar ett förslag 

till kunden som omfattar tjänsten företaget vill erbjuda samt det priset kunden får 

betala om de ska nyttja tjänsten. Mobila tjänster är speciellt effektiva på att nå 

konsumenter menar Pura och Heinonen (2008). Författarna skriver att mobila tjänster 

skiljer sig mot de traditionella tjänsterna i form av deras förmåga att erbjuda ett 

tjänsteutbud oberoende av tids- och rumsbegränsningar. 

                                                 

 

 
2
 Mailintervju med Holmgrens projektledare Henrik Sandin. 2014-03-28. 

3
 Mailintervju med BMW Sveriges CRM Manager Anne Bergstrand. 2014-03-24.  
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För att kunna förstå vad konsumenter vill göra med den tjänst som företaget erbjuder 

behöver även en kundlogik infinna sig i studien. Vilken relaterar till hur konsumenter 

själva skapar värde genom sin konsumtion av den produkt eller tjänst som företaget 

erbjuder (Grönroos, 2008). Konsumentvärde innehåller ett subjekts utvärdering av 

några objekt. Subjektet kan enligt Holbrook (1999) utgöras av en kund eller 

konsument och objektet kan vara vilken produkt eller tjänst som helst. Pura och 

Heinonen (2008) diskuterar att tidigare studier mer har fokuserat på leverantörssidan 

av tjänster och att det genom en bättre förståelse av konsumenters behov skulle kunna 

införas en mer effektiv marknadskommunikation.  

Värdesynen i den här studien grundas på Grönroos (2008; 303) definition;  

”Value for customers means that after they have been assisted by a self-service 

process (cooking a meal or withdrawing cash from an ATM) or a full-service 

process (eating out at a restaurant or withdrawing cash over the counter in a 

bank) they are or feel better off than before.”  

Grönroos (2008) menar att värde för kunder uppkommer efter att de har blivit hjälpta 

av antingen en självtjäningsprocess eller en fullserviceprocess. Författaren benämner 

självserviceprocesser som exempelvis att ta ut pengar från en uttagsautomat och att en 

fullservice är att få ut pengar över disken på banken. Enligt författaren ovan handlar 

konsumtion inte om att människor köper olika varor och tjänster för ändamål, utan 

istället köps det för att hjälpa dem med en tjänst som ska skapa värde. Grönroos 

(2008) diskuterar att processen antingen aktivt eller passivt stödjs av ett företag. 

Genom att konsumenten använder de möjligheter som företaget erbjudit, är 

konsumenten enligt författaren själv förväntad att initiera och implementera 

aktiviteterna som behövs för att få tjänsten. Först där efter kan värdet återges genom 

användningen och därmed behöver konsumenter ibland lägga till egna förmågot och 

resurser för att kunna nyttja produkten eller tjänsten enligt Grönroos (2008).  

Värdeskapande inkluderar i den här studien på grund av ovanstående både ett 

företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv för att kunna förstå de grundläggande 
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delarna som behövs för en kommunikation genom en mobilapplikation från ett 

bilföretag. Företaget behöver erbjuda en tjänst vilket är i form av en värdeproposition i 

form av en mobilappliktion i den här studien, som konsumenten kan välja att använda 

utifrån sina behov och önskemål. Konsumenten behöver dock använda en smarttelefon 

för att kunna nyttja mobilapplikationen och genom användningen kunna utföra en 

värdeaktualisering, vilket innebär att värdet görs aktuellt eller framkallas. Värde enligt 

den här studiens syn uppkommer i en process som kan utspelas både innan och efter 

ett köp av en bil.  

1.3. Problemformulering 

Mobilmarknadsföring inom applikationer har inte hunnit studeras tillräckligt väl då 

det är ett relativt nytt verktyg för kommunikation. Detta gör att forskningen inte har 

påvisat vad det är i mobilapplikationer som tillåter konsumenter att uppfatta värde 

utifrån det erbjudande som ett bilhandelsföretag tillhandahåller. Grönroos och Voima 

(2013) menar på att det erbjudande som ett företag kan ge till sina kunder inte längre 

är en samling produkter och tjänster som byts mot ett pris. Istället är det ett värde som 

ses som en process vilken betonar konsumentens upplevelse, logik och förmåga att 

utvinna värde ut varor tillägger författarna.  

Ifall Holmgrens Bil erbjuda en mobilapplikation på egen hand, oberoende av vad 

bilproducenterna gör, skulle det kunna bidra till stärkande av deras relationer, 

skapandet av nya anpassade erbjudanden samt bidra med ett högre värde för 

konsumenterna. Mobilapplikationen skulle kunna anpassas efter slutanvändarnas krav 

och kriterier för att få en avsikt att använda mobilapplikationen. Idag har Holmgrens 

Bil enbart en internethemsida men säger att de förstått att konsumenter alltid använder 

sina smarttelefoner med mobilapplikationer. Holmgrens Bil har inte kunskapen 

angående konsumenters preferenser och vet därmed inte hur en mobilapplikation 

skulle kunna skapa ett högre värde för konsumenter, samt vilka funktioner den bör 

innehålla för att möjliggöra detta. I och med det resonemanget ställer jag mig 

kommande frågor som även ligger till grund för den här studien.  
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1. Vilka funktioner av ett bilhandelsföretags mobilapplikation skapar värde för 

konsumenter? 

2. Hur borde bilhandelsföretaget möjliggöra ett högre värde för konsumenterna 

genom en mobilapplikation?  

1.4. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka funktioner en mobilapplikation 

från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag, behöver ha för att 

konsumenter ska kunna skapa och uppleva värde. Undersökningen ämnar även att 

förstå och analysera hur företaget borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna 

genom en mobilapplikation.   

1.5. Avgränsningar 

Studien ämnar inte beskriva traditionell mobilmarknadsföring i form av SMS/MMS, 

e-mail eller en mobilanpassad hemsida. Studien bearbetar inte undersökningar kring 

företagskunders värdeuppfattningar eller utifrån ett internationellt perspektiv.  
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2. Metodik 

Metoden ger en insyn i hur studien gjorts och vilka vägar som har valts. Den kommer 

ta er från vetenskapligt synsätt enda ner till forskningsetik, alla delar argumenteras 

och förklaras så möjligheten till liknande studie ska kunna genomföras.  

 

2.1. Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet inom den samhällsvetenskapliga metoden kan delas in i 

två syner, positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2013). Den positivistiska 

metodiken har som syfte att generera kunskap som anses vara verklig och tillgänglig 

för mänskliga sinnen och deras förnuft. Genom att bygga på iakttagelser som kan 

testas logiskt kan kunskapen anses vara positiv om den är nyttig och kan förbättra 

samhället (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidsson, 2011). Hermeneutiken 

som även benämns tolkningslära innebär att forskaren studerar, analyserar och söker 

förståelse för den mänskliga existensens grunder. Idag inkluderas även mänskliga 

handlingar, deras sätt att leva och hur det visar sig (Patel & Davidsson, 2011). 

Hermeneutiken handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) om att en mening av en 

enskild del enbart kan ge forskaren förståelse om den delen sätts ihop med meningar 

från andra delar och tillsammans då bildar en enhet. Den här studien antar ett 

hermeneutiskt synsätt då den ämnar att utgå från tolkning av konsumenter 

värdeuppfattningar angående en mobilapplikation och dess funktioner. För att kunna 

förstå konsumenternas värdeuppfattningar behöver en förståelse även finnas kring 

deras handlingar och val som de gör i sitt liv, vilket kanske inte alltid bygger på ett 

förnuft. Genom att anta ett hermeneutiskt synsätt så kan delar av de innebörder 

konsumenterna berättar och upplever sättas ihop till en helhet och därmed ge en bättre 

förståelse.   

2.2. Abduktiv forskningsprocess 

För att en forskare ska kunna relatera teori och empiri med varandra finns det tre olika 

alternativ att använda vid studier; deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & 

Sköldberg 2008; Patel & Davidson, 2011). En deduktiv ansats utgår från en allmän 

regel och försöker därigenom förklara ett visst enskilt fall. Förenklat kan sägas att den 
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deduktiva ansatsen utgår från teoretiskt material och forskningsfrågan grundas ifrån 

operationalisering för att testa teorier och hypoteser. En induktiv ansats utgår däremot 

från en variation av fall för att kunna anse att det samband, som har observerats i dem 

också, är generellt gällande. Förenklat kan sägas att den induktiva ansatsen utgår från 

empiriskt material för att kunna svara på forskningsfrågan (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Abduktion är det tredje 

alternativet som forskningsprocess och innebär att ett enskilt fall analyseras utifrån ett 

förmodat övergripande mönster som skulle kunna förklara fallet. Förenklat kan sägas 

att ansatsen grundar sig i empiri, precis som induktion, men tar även in den teoretiska 

föreställningen, precis som deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det som är 

utmärkande med den abduktiva ansatsen är att utveckling av det empiriska samt 

tillämpningsområdet sker under studiens gång. Den teoretiska grunden kan även 

justeras och förfinas av forskaren under processen. Genom användning av den 

abduktiva ansatsen finns det en möjlighet för forskaren att urskilja underliggande 

mönster då ansatsen inbegriper en förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Förändring av marknaden har enligt studien grundproblem uppkommit genom en 

teknologisk utveckling och en beteendeförändring bland konsumenter. Då jag inte 

hade tillräckligt med bakomliggande kunskap inom värdeskapande, bilhandel och 

mobilmarknadsföring behövdes en litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången 

slutade i en teoretisk referensram som är i kapitel 3. Genom att undersöka teori kring 

bland annat relationsmarknadsföring, servicelogik, värdeskapande, och 

konsumentvärde skapades en inspiration och en förståelse för de bakomliggande 

faktorerna. Inspirationen gav anledning att undersöka delarna genom en empirisk 

insamling. Under tiden och efter empiriinsamlingen gjordes justeringar av den 

teoretiska grunden för att kunna förklara de begrepp som uppkom under studiens 

process. Detta är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) genom att anta en abduktiv 

ansats, då empiri och teori kan anpassas med tiden och tillsammans utvecklas med det 

studerade området.  
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2.3. Kvalitativ forskningsstrategi 

Vilken forskningsstrategi som en forskare väljer påverkar hur informationen 

genereras, bearbetas och analyseras enligt Bryman och Bell (2013) samt Patel och 

Davidsson (2011). Vanligtvis talas det om att en studie antingen kan anta en 

kvantitativ eller en kvalitativ forskningsmetod. Den kvantitativa forskningsstrategin 

berör statistiska analyser medan kvalitativ forskning berör verbala analyser (Bryman 

& Bell, 2013). En kvalitativ metod handlar om kvalitet, vilket med andra ord kan 

benämnas egenskaper eller framträdande drag i en företeelse (Repstad, 2007). Den här 

studien ämnar att studera och analysera konsumenters verbala utsagor angående 

värdeskapande faktorer inom en mobilapplikation tillhandahållen av en bilhandlare. 

Studien grunder sig därmed i en kvalitativ forskningsstrategi då den ämnar att 

undersöka egenskaper och framträdande drag som kan uppkomma vid 

konsumenternas utsagor. 

Kvalitativ forskningsstrategi inkluderar tekniker som tillåter en forskare att göra 

genomarbetade tolkningar av marknadsfenomen och skapar en förståelse av den 

skapade sociala verklighet som individer tror sig befinna sig i (Bryman & Bell, 2013; 

Zikmund et al., 2010). Det handlar om en ontologisk ståndpunkt som betyder att 

sociala egenskaper skapas genom individers samspel, och därmed inte skapas genom 

saker som finns utanför samspelet. En viktig del av den kvalitativa metoden är därför 

att forskningen utgår från studiesubjektens perspektiv på området, och vilken mening 

de lägger i deras upplevelser. (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman & Bell, 2013; 

Merriam, 2009; Zikmund et al., 2010). Därmed kan de studierna ge en bild av 

individer som mer fria, kreativa och medvetna (Repstad, 2007). Kvalitativ 

forskningsstrategi har även blivit kritiserat för vara av en för stor subjektiv karaktär, 

samt att forskaren väljer ut det material som denne uppfattar som betydelsefullt enligt 

Bryman och Bell (2013). Författarna menar även att forskaren kan bli för personlig 

engagerad i studiens deltagande personer samt deras utsagor.  

Studien ämnar att skapa en djupare förståelse för konsumenters värdeuppfattningar 

inom mobilapplikationer. Genom en kvalitativ metod kunde den här studien återspegla 



  

 

 

 

   11 
 

 

 

företagets och konsumenternas perspektiv och den mening som de lägger i sina 

upplevelser och relationer. En metodinsikt har gjort att jag försökt hålla mig så 

objektiv som möjligt i förhållande till deltagarnas tankar och idéer, samt försökt 

använda material som verkar bidra till studiens frågeställning och inte till min 

personliga bedömning angående vad som är intressant eller inte. Detta för att kunna 

förstå vad det är inom mobilapplikationer som värderas samt hur ett bilhandelsföretag 

ska kunna möjliggöra högre värde för konsumenterna genom mobilapplikationen.  

2.4. Förförståelse & Litteraturstudie 

Innan uppstart av studien hade jag ett intresse av mobilmarknadsföring och dess 

påverkan på konsumenters upplevda värde. Delvis för att två kurser kring 

mobilmarknadsföring och marknadskommunikation väckt intresse för problematiken 

som företag står inför i dagens teknologiska framfart. Delvis var det även på grund av 

en självinsikt i hur mycket jag själv påverkas av mobilapplikationer och hur 

mobiltelefonen integreras i mitt liv. Det gjorde att jag startade upp diskussioner med 

nära och kära för att försöka förstå deras behov och önskemål, samtidigt som jag 

skannade av den mobila marknaden efter lämlig bransch. Holmgrens Bil var det första 

bilhandelsföretaget där jag fann en mobilapplikation, vilket gjorde att jag började läsa 

lite om företaget. Mobilapplikationens enda kommentar på Apples App Store var att 

applikationen inte fungerade, jag valde därmed att kontakta företaget och fråga om de 

var medvetna om det teknologiska behovet som finns idag. Det ledde till grunden av 

studiens frågeställningar och vidare till den litteraturstudie som gjordes.  

För att komma närmare problemet för Holmgrens Bil så gjorde jag en gedigen 

litteraturstudie som varade under ett antal månader. Den gav mig en djupare insikt och 

skapade en förståelse i hur värdebegreppet tidigare studerats och vilka möjliga gap det 

fanns inom forskningen. Litteraturstudien ledde mig in på flertalet artiklar och det är 

flera som verkligen fick mig att tänka till angående hur konsumenter och kunder 

uppfattar sin verklighet och sitt värdeskapande. Den gav mig vidare en större insikt i 

hur internets framfart ändrade på värdesyner och lade till en del olika synvinklar som 

uppmanade mig att söka längre in. Det visade sig i slutet av 2013 och i början av 2014 
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att mobilapplikationer börjat studeras och att forskares publikationer släpptes för 

allmänheten. Vilket i sin tur gav mig en större förståelse i hur konsumenters beteende 

har förändrats, från att fysiskt förflytta sig mellan exempelvis olika bilhandlare till att 

nu aktivt genom mobiltelefonen nå bilhandlare över hela världen genom internet.   

I början av litteratursökningen hade jag hjälp av begrepp som använts under tidigare 

kurser vilket gjorde att jag kunde finna några artiklar kring ämnet. Genom att 

grundligt läsa artiklarna kunde jag finna andra forskare och författare som hade grävt 

djupare i specifika delar, vilket gjorde att jag kunde ta sökandet vidare. Sökmotorn 

”One search” användes flitigt för att finna vetenskapliga artiklar som jag inte hade 

funnit genom andra artiklar vilket gjorde att sökningen kunde breddas och flertalet 

artiklar kunde ligga till grund för djupare sökning inom dem. Sökningarna bestod av 

bland annat Perceived Value, Customer Value, Desired Value, Consumer Value, 

Mobile Value, Automobile Consumer. Litteraturen har främst handlat om 

värdeskapande och värdeuppfattningar, vilket senare ledde till upplevelser. Detta 

ledde även till en del böcker som tog upp ämnet, dock har den teoretiska 

referensramen till största del byggts upp via artiklar som belyst ämnet.  

Litteraturstudien ledde ner till studiens teoretiska referensram som avslutas med en 

modell över studiens beslysta delar.  

2.5. Operationalisering  

Operationalisering innefattar en formulering av begreppen som är av intresse för 

studien. Begreppen är teorins olika byggstenar vilket ger en utgångspunkt för 

undersökningen av den teoretiska referensramen enligt Bryman och Bell (2013).  

2.5.1. Distributionskanaler 

För att kunna förstå varför ett bilhandelsföretag, också som självständigt 

serviceföretag, skulle välja att starta upp ett marknadsföringsverktyg i form av en 

mobilapplikation oberoende av vad deras producenter gör behövde jag få en insyn i 

hur det ligger till i bilhandeln. Genom att skicka en fråga till BMW Sverige ville jag 
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knyta an till hur producenter och återförsäljare inom varubranschen behöver 

samarbeta i marknadsföringen för att lyckas i branschen. Därmed ställdes frågan; 

- Vad är er syn på era återförsäljare och vilka frihetsgrader ger ni till dessa 

när det gäller egna oberoende initiativ i marknadsföringen?  

Svaret jag fick från marknadsavdelningen på BMW Sverige var att det fanns flera 

olika policys och därmed ville jag utforska vad Holmgrens Bil ansåg att de hade för 

olika friheter samt restriktioner och skickade frågan till Projektledare Henrik Sandin; 

- Får ni krav från era billeverantörer, begränsar dem kraven Holmgrens Bil 

marknadsföring och de kanaler ni använder för marknadsföring? 

- Får ni marknadsföra era bilar genom vilka kanaler ni vill eller finns där olika 

krav från billeverantörerna?  

3.5.2. Företagets anställda 

Intervjuerna med två anställda från Holmgrens Bil inleddes med ytliga frågor 

angående deras arbetsuppgifter som säljare respektive säljchef. För att få information 

kring ämnen som uppkommit av den teoretiska referensramen delades den in i tre 

olika delar för företagsperspektivet, relationer, servicelogik samt erbjudanden.  

Relationer 

Relationer kan sägas vara ett tillvägagångssätt för att ett företag ska kunna utveckla 

långsiktiga kunder och därmed öka lönsamheten. Den innehåller minst två parter som 

har kontakt med varandra enligt Gummesson (2008). Relationer kan säga utgöras av 

antingen episoder eller långvariga relationer menar Ravald och Grönroos (1996). Det 

är en interaktion som finns mellan företag och konsumenter som är av betydande vikt 

enligt ovanstående författare.  

Servicelogik 

Servicelogiken handlar om att ett företag ska fokusera på konsumenters rutiner, vilka 

innefattar de aktiviteter och processer som finns i deras vardag enligt Grönroos 
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(2008). Konsumentern behöver göra någon mening med företagets erbjudande och 

därmed applicera sina egna kunskaper och förmågor i användningen menar Grönroos 

(2008) och Vargo et al. (2008). Enligt Solomon et al. (2013) söker ofta konsumenter 

efter information om produkter, tjänster samt priser på dessa genom internet, där även 

andrahandsmarknader är av vikt.  

Erbjudande 

Företag kan öka fördelarna för konsumenter genom att lägga till något utöver 

kärnprodukten som konsumenter uppfattar som viktiga, nyttiga och som ger unika 

värden enligt Ravald och Grönroos (1996).  

 

Teoretiskt område Intervjufrågor Teoretiska källor

Bilaga 1

Relationer Tema A Grönroos och Ravald (2009)

2-5, 9-10. Gummesson (2008)

Tema B Pura och Heinonen (2008)

1. Ravald och Grönroos (1996)

Servicelogik Tema A Grönroos (2008)

7-8. Grönroos och Voima (2013)

Tema B Heinonen et al. (2010)

2-3, 5. Vargo et al. (2008)

Erbjudande Tema A Ravald och Grönroos (1996)

6. Pura och Heinonen (2008)

Tema B

4. 

Tabell 1. Opperationalisering företagsfrågor. Källa: Egen.  
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3.5.3. Konsumenter  

Konsumentintervjuerna byggde på de intervjuer som hållits med företagets anställda 

men byggdes vidare med den insyn och kunskper som uppkom genom litteraturstudien 

och den teoretiska referensramen. Fokusgruppen inleddes med att prata om 

mobilapplikationer, vilket är någonting som deltagarna använder frekvent. 

Diskussionen leddes därefter in på deras erfarenheter kring bilköp och vidare in på om 

en bilhandlare skulle skapa en mobilapplikation. Fokusgruppen gav indikationer som 

inte riktigt fanns med i den då teoretiska referensramen, tillägg fick därmed göras med 

hänsyn till konsumentvärden. Det kom därför upp fler aspekter utöver de som redan 

blivit upptagna genom fokusgruppen. Konsumentperspektivet delades upp i tre olika 

delar vid intervjuerna, konsumentvärde, upplevt/önskat samt dimensioner.  

Konsumentvärde 

Zeithaml (1988) diskuterade att värde kan sammanställas i en ge och ta modell som 

visar en samlad bedömning av kundens nytta av en produkt eller en tjänst. Enligt 

Holbrook (1999) menar att konsumentvärde innehåller en interaktion mellan ett 

subjekt och ett objekt. Det kan även sägas vara relativistiskt  eftersom det är 

komparativt, personligt och beror på situationen. Konsumentvärde kan även enligt 

ovanstående källa sägas vara preferensbaserat då den tar in en bedömning av 

preferenser och inkluderar en variation av värderelaterade termer. Det är även en 

upplevelse då värdet finns i konsumtionsupplevelsen utvunnen i de andra delarna av 

konsumentvärde enligt Holbrook (1999) 

Upplevt och önskat 

Upplevt värde beror utvärderingen av specifika fördelar och nackdelar av relationen 

mellan den upplevda nyttan och den upplevda uppoffringen enligt Graf och Maas 

(2008). Önskat värde berör istället kundernas behov och önskningar om framtida 

nyttor menar ovanstående författare.  
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Teoretiskt område Intervjufrågor Teoretiska källor

Bilaga 2

Konsumentvärde Tema A De Ruyter et al. (1997)

1-5. Holbrook (1999)

Tema B Grönroos (2008)

1, 5-7. Grönroos och Voima (2013)

Tema C Pura och Heinonen (2008)

3-4, 6. Solomon et al. (2013)

Sweeney och Soutar (2001)

Yang och Kim (2012)

Zeithaml (1988)

Upplevt och Önskat Tema A Gummerus (2013)

6-7. Graf och Maas (2008)

Tema B Ravald (2008)

2-4. Sánchez et al. (2006)

Tema C

1-2, 5. 

Tabell 2. Opperationalisering konsumentfrågor. Källa: Egen  

 

2.6. Dataproducering 

Merriam (2009) menar att empirisk data inte skulle vara mer än bitar av information 

som forskare kan samla in från sin omgivning. Det är någonting som Ahrne och 

Svensson (2011) motsätter sig och istället skriver att empirisk data inte enbart kan 

samlas in. Författarna syftar här till att det vid studiens process finns vissa processer 

där exempelvis intervjuar-påverkan kan uppkomma. Den empiriska datan blir mer 

som en producering än en insamling menar ovanstående författare. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) finns det olika metoder för att producera data och de menar att det 

egentligen inte kan sägas om någon av teknikerna ska vara bättre eller sämre. Inom 

kvalitativ forskningsstrategi kan det talas om intervjuer, observationer och dokument 

som insamlingsverktyg och olika metoder producerar olika sorters material (Ahrne & 

Svensson, 2011; Merriam, 2009). Den empiriska dataproduceringen har varit genom 

både intervjuer och dokument.  
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2.6.1. Primärdata  

Primärdata är det material som med hjälp av olika tekniker har samlats in för att lösa 

det marknadsproblemet som studien ämnar utreda. Detta primära material behöver 

tillföras till studien när redan befintligt material inte längre räcker för de specifika 

önskemålen (Christensen et al., (2010). Författarna menar att de olika teknikerna för 

insamling av primärdata är intervjuer och observationer. Insamlingen av primärdata 

kan både täcka bakgrundsvariabler såsom demografiska variabler och skillnader i 

uppfattningar kring dem, de kan även svara på personligheter, erfarenheter och 

livsstilar påpekar ovanstående författare.  

En väsentlig fördel när det gäller primärdata är att forskaren samlar in information 

som är anpassad efter den studie som görs enligt Christensen et al. (2010). 

Informationen som samlas in är även aktuell och inte föråldrad, samt att det är 

forskaren själv som samlat in materialet och därmed vet hur pass tillförlitligt det är. En 

nackdel med primärdata är att det tar tid att samla in, samt att det kan vara en kostsam 

process (Christensen et al., 2010). Det primära materialet i studien har samlats in i 

genom intervjuer, både genom en gruppintervju samt flera personliga intervjuer, alla 

under personliga möten. Det primära data har blivit insamlat efter studiens syfte och 

därmed är den anpassad till forskningsämnet och frågeställningen. Den är även aktuell 

för studien då den samlades in samtidigt som studien skrevs.   

2.6.2. Sekundärdata 

Sekundärdata är material och information som tidigare har samlats in till ett annat 

syfte enligt Christensen et al. (2010). Det material och den informationen som är 

nedtecknad eller tryckt har traditionellt benämnts dokument, vilket då inkluderar 

dagstidningar och tidsskrifter, protokoll, publikationer från staten och officiell statistik 

(Denscombe, 2009). Genom den teknologiska utvecklingen som skett kan information 

även finnas på internet, därmed har benämningen dokument även börjat omfatta 

filmer, bandinspelningar samt fotografier enligt Patel och Davidsson (2011). 

Det finns ett antal risker när en forskare använder sekundärdata enligt Bryman och 

Bell (2013). Eftersom materialet är insamlat och bearbetat av andra är forskaren inte 
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bekant med materialet, det kan även ske misstolkningar på grund av materialets 

komplexitet. Det är svårt att ha någon kontroll över kvaliteten på det insamlade 

materialet (Bryman & Bell, 2013). Genom att kritiskt läsa det sekundära materialet har 

jag försökt granska kvaliteten på materialet. Det har även försökts finna andra källor 

som styrker uttalandet från det sekundära materialet. I studien användes sekundär data 

bland annat för att förstå utvecklingen i samhället kring teknologi samt teoretiskt 

material.  

2.6.3. Urval 

Denscombe (2009) menar att valet av individer till studiens empiriska insamling har 

betydelse för studiens resultat. Dock finns det inte påtagligt med regler vid val av 

intervjuerpersoner som ska ingå i utvalet vid en kvalitativ forskningsmetod enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Vid småskaliga studier använder kvalitativa 

forskare ofta icke-sannolikhetsurval. En av anledningarna till detta är att 

forskningsprocessen kan sägas vara präglat av upptäckelse längs studieprocessen 

(Denscombe, 2009). På grund av intervjupersonernas utsagor kan nya frågor behöva 

besvaras av forskaren. För att kunna få ett bredare spektrum har kvalitativa forskare en 

tendens att inkludera specifika individer med speciella erfarenheter i urvalet 

(Denscombe, 2009; Lincoln & Guba, 2005). Kvalitativa forskare har därmed en 

strävan efter komplexa förklaringar som även kan innehålla motsägelser (Denscombe, 

2009; Repstad, 2007). För att förstå hur bilhandlare ser på köprelaterade processer och 

vad de gör för någonting idag behövde intervjuer på Holmgrens Bil göras. Genom att 

be projektledare Henrik Sandin om hjälp för att få tag i anställda som hade 

information att delge kunde intervjuerna därmed innefatta en säljare och en säljchef. 

Med projektledarens hjälp kunde studien få insyn i hur det går till i bilhallen och kring 

de runtomliggande tjänsterna.  

Till fokusgrupperna tillfrågades en mängd olika människor genom diverse Facebook-

relaterade kontakter. Vid urvalet av deltagare till fokusgruppen behövde deras 

tillgänglighet beaktas. Denscombe (2008) menar att de tillfrågade behöver finnas på 

ett rimligt avstånd från där fokusgruppen ska hållas, och de behövde dels ha tid att 
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delta och dels kunna befinna sig på stället vid den avsedda tiden. Det visade sig vara 

en utmaning att få fram ett antal olika individer som någon gång köpt en bil, använder 

smarttelefoner regelbundet samt har möjlighet att delta i en studie. Det kunde handla 

om avstånd, tid samt sociala aspekter som gjorde att vissa inte kunde delta. För att 

lyckas få ihop ett antal olika personer som kunde deltaga vid tillfället för 

fokusgruppen fick en form av bekvämlighetsurval infinna sig. Det gick ut på att fråga 

personer runt omkring författaren av studien för att fråga om de kände några som 

passade in i studiens kriterier.  

Enligt Denscombe (2009) bör fokusgrupper innehålla mellan sex till nio deltagare, 

dock kan det finnas skäl till att ha mindre än sex deltagare. På grund av praktiska 

detaljer vid exempelvis småskalig forskning kan det finnas tillfällen då minigrupper 

kan användas, vilka ofta innehåller tre till fyra deltagare (Denscombe, 2009). Det var 

ursprungligen åtta personer som skulle deltaga i fokusgruppen, men på grund av 

arbets- och livsrelaterade händelser var det tre som inte kunde vara med. Då detta 

delgavs författaren samma dag som fokusgruppen skulle hållas kunde det inte hittas 

någon annan likvärdig person hoppa in. Resultatet blev att fokusgruppen innehöll fem 

deltagare med ett åldersspann på 22- 27 år. Det blev vidare så att alla i fokusgruppen 

var studenter, dock arbetade alla vid sidan om studierna. Alla deltagare har någon 

gång köpt en bil, antingen ny eller begagnad och antingen från en bilhandlare eller 

från en privat säljare. Vidare använder alla personer en smarttelefon och dess 

applikationer dagligen.  

Det har genom arbetets gång funnits ett medvetande angående utfallet från 

fokusgruppen, att utfallet blev enbart studerande personer. Det betyder att personerna 

var unga och möjligvis enbart köpt en bil tidigare och att den varit begagnad. Vilket i 

sin tur kan ha gjort att deinte fått någon orderntlig uppfattning om någon bilhandlare. 

Då Holmgrens Bils målgrupp är alla från 18 år och uppåt ansåg jag dock att en 

fokusgrupp med studenter var en bra grund att stå på då de hade en gedigen kunskap 

angående sina applikationer. De visste vad som var bra respektive dåligt med 

applikationer och gav därmed en insikt i vad som skulle kunna finnas i en tilltänkt 
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mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag. De 

beskrev sina behov och önskemål samt vad de hört angående bilhandlare och vad de 

inte vill vara med om i framtiden.  

I linje med ett subjektivt urval, som handlar om att forskaren handplockar deltagarna, 

går snöbollsurvalet. Den urvalsmetoden handlar om att forskaren initialt tar kontakt 

med ett fåtal människor och tillfrågar dem om deltagande i studien. Därefter ber 

forskaren deltagarna att fråga andra människor om deltagande som passar in på 

kriterierna till studien. Genom detta urvalssätt kan forskaren hoppas på att antalet 

deltagare ökar kraftigt och är sättet används ofta vid småskaliga studier. Då de 

tillfrågade personerna har fått deltagandefrågan av en vän så kan de få ett förtroende 

för forskaren genom sin vän (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2009; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011; Yin, 2011). Pa och Pb fick förfrågan av mig personligen 

via ett telefonsamtal. Dessa personer fanns i utkanten av mitt egna nätverk av personer 

och ställde där med upp på en intervju. Det blev ett bortfall då en person som blev 

tillfrågad inte ville vara med i intervju. Efter intervjun frågade jag personen om denne 

visste någon annan som använde en smarttelefon och vid något tillfälle köpt en bil, 

antingen begagnad eller ny, vilket denne hade. Kontaktuppgifter gavs ut och jag kunde 

därefter omgående kontakta nya deltagare och fråga angående en eventuell intervju. 

Resultatet blev åtta personer i åldersspannet 22-59 år, där tre var kvinnor och fem var 

män.  

Risken med att använda ett snöbollsurval är att de som forskaren får tips om redan 

känner personen forskaren intervjuat och därmed har liknande erfarenheter kring 

ämnet. På grund av det kan det hända att det producerade materialet inte är tillräckligt 

allsidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Jag valde därför att starta upp två 

snöbollseffekter varav en i Skåne och en i Småland. Vilket i sin tur gav studien två 

kedjor med respondenter som kunde berätta sina olika upplevelser kring bilköpet. 

Enligt Yin (2011) behöver forskaren betänka om det är ändamålsenligt att intervjua de 

personer som uppkommit i snöbollsurvalet, eller fundera på om det handlar om 

bekvämlighet. De respondenter som framkom i snöbollsurvalet uppfyllde kravet ställt, 
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att använda smarttelefon samt att någongång ha köpt en bil, antingen begagnad eller 

ny. Sambandet mellan respondenterna syns i nedanstående modell. 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet kring urvalet har varit att vissa individer med stor kunskap kan ha fallit 

bort. Det på grund av att de som har inhandlat många olika bilar vid olika tillfällen 

inte har en smarttelefon, och de som använder en smarttelefon och har mycket 

kunskap inom mobiltelefoni inte har införskaffat någon bil. Dock gjordes valet av de 

två kriterierna för att på så korrekt sätt få information till studien.  

2.6.4. Intervjuernas genomförande 

En personlig intervju ger en djupare insikt i vad en specifik individ har som åsikter 

och uppfattningar. Det finns vid intervjuer möjlighet för forskaren att ställa många 

frågor samt att ställa följdfrågor för att få en större förståelse (Zikmund et al., 2010). I 

de fall forskaren inkluderar fler deltagare till ett intervjutillfälle kommer mötet ofta 

upptäcka en större bredd av människor. Därmed kommer forskningen ge en större 

variation av erfarenheter och åsikter kring ämnet forskaren har valt att studera. Det 

skapas en gruppdynamik på mötet vilket gör att åsikter antingen kan få stöd eller 

ifrågasättas av de andra deltagarna och berika informationen (Denscombe, 2009). En 

sorts gruppintervju kallas för fokusgrupp, vilket är en liten grupp människor som 

sammanförts för att diskutera exempelvis attityder, uppfattningar, känslor och tankar 

inom ett specifikt område (Denscombe, 2009). Den som håller i fokusgruppen kallas 

moderator och har som uppgift att uppmuntra deltagarna att diskutera genom att följa 

Modell 1. Snöbollsurval konsumenter. Källa: Egen.  
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ett flexibelt format vilket kan få deltagarna att med egna ord uttrycka sina åsikter 

(Zikmund et al., 2010). Genom detta kan forskaren få en överblick över olika 

förhållanden menar Repstad (2007).  

Inför intervjuer behöver en forskare ta ställning till vilken grad av standardisering och 

strukturering frågorna ska ha. Standardisering av intervjufrågorna behandlar ifall 

frågorna på förhand är nedskrivna eller inte, vilket bestämmer om de uppkommer 

under intervjutillfället eller inte. Därmed kan ordningen på frågeföljden ändras för att 

lämpa sig bäst för en viss respondent. Graden av strukturering på intervjufrågorna 

behandlar den mängd svarsutrymme som respondenterna har till varje fråga. (Patel & 

Davidsson, 2010; Repstad, 2007; Yin, 2011). Då studien utgått från en 

operationalisering fanns genomgående teman för intervjuerna, vilket visar på en grad 

av standardisering. Utifrån de teman skapades ett frågeformulär som användes vid 

intervjutillfällena för att kunna täcka in de områden som behövde belysas. Alla frågor 

i de två olika intervjuguiderna behövde inte alltid ställas då respondenterna vid vissa 

tillfällen besvarade ett antal frågor i samma utsagor. Övriga frågor kunde uppkomma 

under intervjutillfället som utvecklades av respondenternas olika diskussioner, men 

alla i grundtanke på operationaliseringen. Under processen av den empiriska 

insamlingen uppkom det relativt ofta någonting nytt som behövde läggas till vid 

nästkommande intervju, vilket gjorde att nya vinklar uppkom. Enligt Repstad (2007) 

är den metoden inte särskilt problematisk då kvalitativa forskare ofta förändrar sina 

frågeställningar mellan intervjuer eftersom det ofta dyker upp nya frågor och problem 

som behöver besvaras. Graden av struktur visades i att undersökningen ämnade att 

undersöka respondenternas egna föreställningar kring värdeskapande och upplevelser 

inom mobilapplikationer och bilköp. Respondenterna kunde vid vissa tillfällen glida 

ifrån frågorna och ämnena, därför använde jag mig av en summering av deras utsagor 

för att leda dem in på ämnet igen. Därefter var det lättare för respondenterna att återgå 

till diskussionen, förtydliga eller lägga till väsentliga delar till summeringen. Genom 

valet att ha en relativt låg struktur blev det därmed möjligt för intervjupersonerna att 

ha egna svar på frågorna. Det kan enligt Patel och Davidsson (2010) bidragit till 



  

 

 

 

   23 
 

 

 

underlättande av intervjuerna då syftet med kvalitativa intervjuer är att forskaren ska 

kunna upptäcka och identifiera egenskaper och strukturer hos respondenterna.  

Med ovannämnd standardisering samt strukturering fanns det en flexibilitet i 

intervjuerna som enligt Denscombe (2009) gav möjlighet för respondenten att 

utveckla sina idéer och tala mer ingående om de ämnen som behandlats. Vilket enligt 

Yin (2011) i sin tur ger möjlighet för forskaren att avbilda en komplex social värld 

utifrån respondenternas perspektiv. Kvalitativa intervjuer påminner därmed mycket 

om ett naturligt sätt att tala med varandra. Kommunikationen ska alltså inte vara 

påtagligt förändrad i intervjun i förhållande till hur personerna skulle diskutera i 

vardagen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Yin, 2011). Därmed är det vanligt att 

inleda kvalitativa intervjuer med ett antal neutrala frågor kring ämnet, vilka kan vara 

bakgrundsvariabler som forskaren behöver ha information om. Det är även vanligt att 

intervjuerna avslutas med neutrala frågor för att runda av, där kan forskaren lämna 

utrymme för intervjupersonernas egna frågor kring tidigare diskuterat innehåll eller en 

möjlighet att lägga till något som informanten anser vara av vikt. (Patel & Davidsson, 

2010; Yin, 2011). Intervjuerna hölls medvetet på en normal kommunikationsnivå med 

respondenterna för att inte utsätta dem för någon konstig situation. Det talades först 

om deras mobiltelefoner samt deras mobilapplikationer, för att sedan gradvis gå över 

till erfarenheter av bilköp och bilhandlare. Efter det frågades flertalet varför frågor 

vilket ledde dem in på diskussioner kring upplevelser samt önskemål. Följdfrågorna 

ledde till att respondenterna fick tänka efter mer inom något ämne och själva leda 

diskussionen djupare.  

Då intervjuer bygger på frågor blir forskaren beroende på att intervjupersonerna har en 

villighet att svara på frågorna enligt Patel och Davidsson (2011). Eftersom personerna 

som deltog i den empiriska insamlingen var utvalda skulle det kunna vara svårt för 

dem att förstå nyttan med att svara på frågorna. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan 

det anses vara strategiskt av forskaren att motivera deltagarna på något sätt, vilket kan 

vara att betona individernas roll i studien. Den formen av motivering som användes 

innan företagsintervjuerna, fokusgruppen samt de personliga konsumentintervjuerna 
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startade var att peka på den teknologiska utvecklingen som uppkommit. Möjligheten 

till att individualisera upplevelsen konsumenter kan få med återförsäljare inom 

bilbranschen genom en teknologi de alltid annars använder. En motivering till varför 

tillfället ansågs viktigt var att deltagarna genom deras bidrag i studien skulle kunna 

bidra med vidare forskning och en större insikt i hur tre olika element; värdeskapande-

mobilt-bilhandlare, skulle kunna kopplas ihop genom ett konsumentperspektiv. Detta 

på grund av att det, enligt Patel och Davidsson (2011), är av vikt att förklara hur 

deltagarnas bidrag kommer användas i studien de medverkar i.  

Vid intervjuerna användes ett inspelningsverktyg, vilket meddelandes till 

respondenterna innan mötet skedde. Inspelningsverktyget var viktigt då det enligt 

Denscombe (2009) och Repstad (2007) kräver en gedigen kunskap i att föra 

anteckningar samtidigt som intervjuer pågår. Yin (2011) menar även att det kan 

belasta deltagarna i intervjuer att forskaren enbart för anteckningar, detta för att 

forskaren ofta behöver be respondenterna att tala långsammare för att hinna skriva. 

Genom inspelningsverktyget kunde jag koncentrera mig på respondenternas utsagor 

och diskussioner under intervjuerna. Stödanteckningar fördes enbart för att underlätta 

framtida analysarbete, vilket innehöll iaktagelser av bland annat respondenternas 

gester, outalade känslor och om det fanns någon obehaglig tystnad och därmed skapa 

en rikare innebörd i materialet. Anteckningar användes även efter 

inspelningsverktygets avstängning vid intervjuerna. Detta kan enligt Denscombe 

(2009) göras eftersom intervjupersonerna har en tendens att tala mer spontant än vad 

de gjort under intervjutidens gång. Vid inspelning kan en del data berövas av sitt 

innehåll genom att exempelvis dålig ljudkvalitet, vilket gör att forskaren behöver 

kassera viktiga delar då det helt enkelt inte hörs (Denscombe, 2009). Kontroll gjordes 

över inspelningsverktygets inspelningsfunktion och kvalitet några dagar innan 

intervjuerna. Detta för att se hur lågt personer kunde prata för att det skulle uppfattas 

på inspelningen. Förfarandet underlättade under intervjuerna då jag visste när 

upprepning behövde ske för att inspelningen skulle få med uttalanden.  
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Företagsintervju 

Intervjun med företaget skedde torsdagen den 20 mars 2014 klockan 09:00 samt 10:30 

på Holmgrens Bils huvudkontor i Jönköping. Den första var med en säljare där vi satt 

i ett kontorsliknande rum helt avskilda från andra, den andra intervjun var med en 

säljchef där vi satt på en mötesbalkong med utsikt över bilhallen. Intervjuerna startade 

med en presentation av examensarbetet samt att de intervjuade fick berätta om sig 

själva och deras arbete. Den första intervjun varade i en timme och på grund av 

säljchefens pressade schema varade den andra intervjun i 30 minuter. Den 

avslappnade tidsramen kring den första intervjun gjorde att säljaren talade mer på 

djupet av egna erfarenheter samt kunduppfattningar. Den andra intervjun kunde 

maximalt hållas i 30 minuter, vilket gjorde att det inte blev en lika djup diskussion.  

Fokusgrupp 

Fokusgruppen hölls måndagen den 24 mars 2014 klockan 19:00 hemma hos mig. 

Detta för att det skulle vara en säkerhet att det var tyst och lugnt kring diskussionerna. 

För att minimera det obehag som vissa individer kan känna i hemmamiljö sattes 

individerna i vardagsrummet på stolar kring ett bord med kakor och kaffe. Med det 

förfarandet försökte jag skapa en mer café-liknande situation där det inte skulle 

kännas för känsligt för deltagarna. Deltagarna fick en genomgång av examensarbetets 

inriktning, där det förklarades att det handlar om bilhandlare och mobilapplikationer. 

Jag hade redan tidigare vid frågan om deltagande fått frågan om individerna kände sig 

bekväma att bli inspelade samt att det när som helst fanns möjlighet att avbryta 

deltagandet. Vid de inledande frågorna diskuterade deltagarna mycket av det som 

senare frågor skulle innehålla, vilket gjorde att det blev en helhetsdiskussion direkt. 

Det gjorde det enklare för mig att senare ställa lite djupare frågor för att se om det 

fanns några speciella skillnader där. Efter de intervjufrågorna gjordes en snabb 

genomgång av vad som hade tagits upp samt om det var någonting någon ville 

tillägga. Efter inspelningen avslutades berättades namnet på det företag som studien 

har ett samarbete med, detta för att inte färga diskussionen av tidigare erfarenheter av 

just Holmgrens Bil. Det var en medveten handling då det efter berättandet av 
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företagets namn samt avstängning av inspelningsverktyget kunde uppkomma vissa 

känslor, dock skedde inget sådant på fokusgruppsintervjun.  

Personliga intervjuer 

De personliga intervjuerna skedde från slutet av vecka 14 till början av vecka 16 under 

kvällstid. Detta skedde på grund av att respondenterna arbetade dagtid och fick 

därmed ske när de hade tid över. Intervjuerna skedde hemma hos respondenterna på 

grund av att det var lättare att ha tillgång till någonstans att vara under intervjuerna.  

Intervjuerna startade med förklaringen kring examensarbetets inriktning, att det var 

uppbyggt kring hur ett bilhandelsföretag också som självständigt serviceföretag skulle 

kunna skapa en mobilapplikation. De blev även innan intervjuns start förfrågade om 

det var godkänt att spela in samtalet, där berättades även åter igen att det enbart var 

jag som skulle lyssna igenom samtalet för att underlätta nedskrivning av empiri samt 

för att underlätta anlysering av materialet. Det var även förklarat att deltagarna hela 

tiden skulle hållas anonyma, men att de gärna kunde berätta om sig själva i början och 

även tilltala sig själva och andra vid namn. Återigen enbart för att underlätta studiens 

analyser. Intervjuerna startade med generella frågor angående deras mobilanvändande, 

samt deras användning av mobilapplikationer. De applikationer som nämndes ledde 

intervjun djupare ner i varför deltagarna använde specifika applikationer och vad det 

var som de tyckte om där inom. När det inte var mycket mer som kunde tilläggas till 

diskussionen kring deltagarnas mobilapplikationer togs det senaste bilköpet upp. Där 

fick deltagarna diskutera vad som de känt vara bra och dåligt, för att kunna leda dem 

djupare i varför de känt så. När deras utsagor om deras bilar var genomgångna ledde 

diskussionen fram till om en bilhandlare skulle skapa en applikation. Där fick 

deltagarna fritt beskriva vad de skulle önska av en applikation både före och efter ett 

köp av en bil. De olika aspekterna kunde disskuteras utifrån vad de tidigare nämnt 

angående deras användning av mobilapplikationer samt hur de upplevde deras olika 

bilköp tidigare, vad de känner har fattats och vad de upplever som nödvändigt.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tar upp att förhållandet mellan 

intervjupersonen och forskaren kan påverkas av en mängd olika faktorer. Forskaren 
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kan själv påverka genom demografiska faktorer, var intervjun genomförs kan påverka. 

Om intervjun hålls i hemmamiljö kan vissa känslor väckas och intervjupersonen kan 

försöka presentera sig på ett visst sätt. Det kan upplevas som mer känsligt att bli 

intervjuad i hemmamiljö och vissa tillfrågade deltagare kan där av tacka nej till 

deltagande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011). Hemmamiljön kan dock påverka i 

form av att det blir en mer känslig miljö för individerna, vilket enligt Repstad (2007) 

kan göra att det uppkommer fler uttalade känslor som visar vad individerna känner för 

vissa ämnen. Författaren menar vidare att individer kan känna det lättare att prata i 

hemmiljö. Jag valde att ha flertalet intervjuer i en hemmamiljö för att väcka 

underliggande känslor hos konsumenterna och därmed komma djupare i intervjuerna. 

Nackdel kan ha varit att vissa ljud och störningar kunde uppkomma för att det var 

någon annan hemma eller för att det fanns djur. Men det var inte någonting som 

påverkade övergripande.  

Mättnad är något som kan uttryckas som när forskaren börjar anse att intervjuerna inte 

länge bidrar med något nytt, eller när forskaren inte lär sig något mer utan att det i 

stora drag enbart är upprepning. För att vara på den säkra sidan kan någon extra 

intervju göras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Repstad, 2007). Mättnaden från 

intervjuerna uppkom efter två företagsintervjuer, en fokusgrupp och åtta personliga 

intervjuer.  

2.7. Tolkning och bearbetning  

För att komma närmare det data som samlats in vid intervjuer kan forskaren 

transkribera den. Utskriftarbetet tar upp samtalet till liv igen och kan därmed ses som 

en tillgång vid bearbetning av intervjuer för insamling av material. Även om 

utskriftarbetet är en omfattande och tidskrävande process är det ofta enklare att 

analysera de empiriska utsagorna om de är i skriftlig form. Det möjliggör att 

analysarbetet forskaren har framför sig redan kan starta under nedskrivningen 

(Denscombe, 2009; Repstad, 2007). Efter och ibland även under tiden 

transkriberingen utförs, bör forskaren skriva ner kommentarer och informella 

anteckningar. Kommentarerna baseras på minnen från intervjutillfället eller på de 
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störanteckningar som gjordes under eller strax efter intervjutillfället. Genom att skriva 

de iakttagelser av atmosfären vid intervjun, gester som intervjupersonerna gjorde, om 

det fanns några störningar i omgivningen, obehagliga tystnader eller andra känslor 

som icke-verbalt gjordes ges en rikare innebörd till individernas utsagor (Denscombe, 

2009). Under transkriberingen gjordes delvis analyser och skrevs ner i ett block vid 

sidan av. Detta för att kunna underlätta för det huvudsakliga analysarbetet vid en 

senare tidpunkt. Anteckningarna som gjordes under tiden intervjuerna gjordes 

användes även som stöd vid nedskrivning av det empiriska materialet. 

Stödanteckningarna visade att det fanns vissa störmoment som kan ha påverkat djupet 

av vissa delar av fåtalet intervjuer,  men som jag kunde bygga upp med av 

anteckningar kring kroppsspråk och andra icke-verbala känslor.  

När transkriberingen är färdig behöver organisering och hantering av det insamlade 

materialet göras. Ett begrepp som brukar tas upp är kodning, vilket betyder att en 

förkortad beteckning på olika aspekter appliceras på specifika delar av den insamlade 

datan. Kodningen kan utgöras av bland annat enstaka ord eller nummer, fraser eller 

bokstäver, samt färger eller en kombination av dem. Identifierbara noteringar behöver 

finnas på varje intervju, störanteckning samt dokument som forskaren kan använda i 

analysen och utskriften av materialet. Om forskaren inte gör de här stegen finns 

möjligheten att glömma bort viktiga delar (Merriam, 2009). Det transkriberade 

materialet skrevs ut och begrepp samt meningar både färglades och gavs beteckningar 

för att kunna jämföra utsagorna mot varandra. Det skrevs även ut vissa 

stödanteckningar som gjorde att det var enklare att veta vilka uttryck som 

respondenterna hade bakom sina ord och meningar. Det var därmed enklare att förstå 

vilken vikt de ville lägga bakom olika meningar.  

Studiens insamlade data talar inte av sig själva, den behöver därmed tolkas av 

forskaren menar Repstad (2007). Analysen är den process där forskaren ska förstå det 

insamlade materialet, processen inkluderar övervägande, minskning av materialet och 

tolkning av vad intervjupersonerna sagt och vad forskaren har sett eller läst (Merriam, 

2009). Tolkning kan sägas vara forskarens genomtänkta värdering av det material som 
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samlats in i förhållande till den frågeställning som studien ämnat svara på (Repstad, 

2007). Merriam (2009) menar på att analysen kan ses som en process där studiens 

forkskare svarar på studiens frågeställning. Repstad (2007) höjer ett varningens finger 

och skriver att en kvalitativ forskare befinner sig nära det insamlade materialet och att 

det därmed i kvalitativa analyser kan uppstå ett problem. Vilket innefattar att 

forskaren är allt för lojal gentemot sin insamlade empiri. Författaren menar dock att 

det inte är möjligt för forskaren att ta med all information då läsaren kommer att 

drunkna i detaljer. Vid bearbetning av det insamlade materialet togs dessa aspekter i 

beaktning och jag försökte därmed ha en så objektiv syn på materialet som möjligt. 

Det gjordes för att försöka se både en helhet och ett antal detaljer då det inte, för 

studiens omgång och förståelsebringande, har gått att ta med all fakta från det 

insamlade materialet. Det empiriska berarbetade materialet sammanfördes efter 

processen av transkribering och tolkning med den justerade teoretiska referensramen 

för att kunna skapa en förståelse för de likheter och skillnader som uppkommit mellan 

materialen. Detta gjordes för att komma närmare ett svar på frågorna som studien 

bearbetar.  

2.8. Studiens trovärdighet 

För att läsaren av studien ska ha en anledning att tro på innehållet är verifiering av det 

kvalitativa materialet av stor vikt. Forskaren behöver visa att studiens resultat är 

riktiga och trovärdiga. (Ahrne & Svensson, 2011; Denscombe, 2009). Metoder för att 

visa en kvalitativ studies kvalitet skiljer sig från en kvantitativ (Ahrne & Svensson, 

2011; Merriam, 2009). Kvantitativa studier kan visa sin kvalitet genom begreppen 

realiabilitet och validitet, det blir dock en svårighet för kvalitativa studier och därmed 

kan begrepp som trovärdighet samt äkthet användas istället enligt Bryman och Bell 

(2013) samt Guba och Lincoln (2005). Författarna menar att trovärdighet innefattar 

fyra olika delar för att förtrydliga studiens metod, vilka är en form av tillförlitlighet, 

en överförbarhet, en pålitlighet samt om det finns en möjlighet att bekräfta. Flertalet 

forskare är även överens om att trovärdigheten av studien kan öka genom att inneha en 

transparens samt återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 

2013; Denscombe, 2009: Merriam, 2009).  
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2.8.1. Tillförlitlighet 

Det kvantitativa begreppet intern validitet berör frågor som handlar om hur studiens 

resultat matchar verkligheten enligt Merriam (2009). Författaren menar att kvalitativa 

studier inte kan matcha verkligheten då verkligheten ofta är flyktig och föränderlig, 

därmed anser författaren att tillförlitlighet är ett mer kvalitativt begrepp. Bryman och 

Bell (2013) diskuterar att för att kunna skapa en tillförlitlighet i studiens resultat krävs 

att forskaren säkerställt att studien gjorts i enighet med de regler som finns. Det är av 

vikt, enligt ovanstående källa, att rapportera resultaten till de personer som har deltagit 

i studien för att få bekräftelse på att forskaren uppfattat verkligheten som studerats på 

ett riktigt sätt. Enligt både Bryman och Bell (2013) och Merriam (2009) brukar 

forskare benämna detta steg för respondentvalidering eller deltagarvarlidering. Då får 

forskaren reda på om det är någonting som har missuppfattats eller fått en otydlig 

formulering. Vilket författarna menar är avgörande för hur pass acceptabelt resultatet 

är i andra personers ögon. De här momentet kan även kopplas till begreppet 

återkoppling på fältet, vilket enligt Ahrne och Svensson (2011) innebär att 

respondenterna får ge sina synpunkter på resultatet. Författarna menar dock att 

deltagarna inte behöver ge sina medgivande till texten, men att ytterligare faktorer och 

dimensioner kan läggas till. Efter insamlingen, tolkning samt nedskrivning av det 

empiriska materialet så skickades det ut till respondenterna, de ombads även att göra 

markeringa och ta bort eller lägga till text som de ansåg var viktigt eller mindre 

viktigt. Detta gav en insikt i om det var någonting som misstolkats som i så fall skulle 

kunna skapa en feltolkning i materialets innebörd.  

Tillförlitlighet handlar även om ett lämpligt engagemang i insamling av materialet till 

studien enligt Merriam (2009). Intervjuerna behöver på grund av detta uppnå en 

mättnad för studien innan forskaren slutar att intervjua menar ovanstående källa. Efter 

två intervjuer med Holmgrens Bils anställda samt en fokusgrupp hölls tilslut åtta olika 

personliga intervjuer. Där efter verkade det inte uppkomma någon vidare ny 

information i samtalen och därmed avslutades fasen av intervjuer.  
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2.8.2. Överförbarhet 

När kvantitativa forskare talar om extern validitet och generaliserbarhet kan 

kvalitativa forskare tala om en överförbarhet enligt Denscome (2009) och Merriam 

(2009). För att läsaren ska kunna göra en bedömning för hur pass applicerbara 

resultaten av studien är till andra miljöer behövs en grundlig redogörelse av metoden. 

Genom en utförlig och tjock redogörelse av detaljer i studien kan läsaren se om 

resultaten kan förklara eller finnas i liknande företeelser på en annan nivå än den som 

existerade när studien genomfördes (Ahrne och Svensson, 2011; Bryman & Bell, 

2013; Denscombe, 2009; Merriam, 2009). Den här studiens tillvägagångssätt har 

försökts beskrivas på ett så fylligt sätt som möjligt för att kunna möjliggöra för läsaren 

att kunna överföra studiens metod till andra fall och studier.  

2.8.3. Pålitlighet  

Pålitlighet kan kopplas ihop med det kvantitativa begreppet reliabilitet (Bryman & 

Bell, 2013; Merriam, 2009). Reliabilitet handlar enligt Merriam (2009) om i vilken 

utsträckning studiens resultat kan göras om av någon annan. För att det ska vara 

möjligt behöver studiens resultat vara sammanhängande och pålitliga med det data 

som studien visar menar ovanstående källa. Enligt Guba och Lincoln (2005) behlver 

studien säkerställa att det som skapats är i en fullständigt och tillgänglig redogörelse 

av alla faser av forskningsprocessen. Det kan för studien vara en fördel att låta någon 

granska innehållet, vilket inkluderar en bedömning av i vilken utsträckning de 

teoretiska slutsatserna är berättigade menar ovanstående författare. Under studiens 

process har jag haft tillgång till en handledare som regelbundet har granskat studien 

och dess tillvägagångssätt samt dess teoretiska slutsatser. Vidare har examinatorn för 

kursen läst arbetet i samband med seminarium och kommenterat delar i uppsatsen. 

Under processens gång har även delseminarier hållits vid fyra tillfällen som tillåtit 

studien att granskas av andra under samma process.   

2.8.4. Bekräftelse 

Objektivitet är ett kvantitativt begrepp som i kvalitativa sammanhang kan kallas för 

möjlighet att bekräfta (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2013). Då det inte 
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går att få en fullständig objektivitet vid samhällelig forskning så försöker en kvalitativ 

forskare säkerställa att denne inte medvetet tillåtit sina egna värderingar eller en 

teoretisk inriktning påverkat utförandet av slutsatserna i studien (Bryman & Bell, 

2013). Genom att forskningen är opartisk och neutral gällande påverkan på studiens 

resultat kan en äkthet i studiens processer visas (Denscombe, 2009). För att en studie 

ska kunna påvisa en bekräftelse och äkthet behöver studiens processer vara 

genomskinliga, texten ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren lätt kan förstå 

dem. Andra personer ska kunna testa studien och de belägg som används för att kunna 

stödja resultat och slutsatser genom att läsa studien (Ahrne & Svensson, 2011; Yin, 

2011). Studien har försökt uppnå en bekräftelse och äkthet genom att så utförligt som 

möjligt beskriva de val och metoder som uppkommit under arbetets gång. Det 

insamlade materialet har spelats upp och bearbetats vid ett flertal tidpunkter för att 

säkerställa att inte något viktigt har försvunnit i processen.  

2.9. Forskningsetik 

Fyra övergripande osäkerheter kan nämnas när det gäller etikaspekten för en kvalitativ 

studies. Kvale (2009) benämner dem: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke inkluderar forskarens 

skyldighet att informera deltagarna om studiens uppbyggnad, syfte och de risker och 

fördelar som finns. Det innehåller även rätten hos deltagarna att både avsluta 

samarbetet och att bestämma att någon del inte får publiceras av deras utsagor (Ahrne 

& Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2013; Kvale, 2009; Repstad, 2007; Yin, 2011). 

Studiens intervjuer har byggts upp kring informerat samtycke i den form av att vid 

tillförfrågning om deltagande förklarades studien och dess innehåll, samt att den 

skulle publiceras innan sommaren. Innan intervjuerna startade förklarades även 

intervjupersonernas rättigheter angående att deltagandet var frivilligt och att det efter 

intervjun fanns tillåtelse att säga till om det var någon del de inte kände sig bekväma 

med att ta med i studiens empiriska material.  

Konfidentialitet handlar om att deltagarnas information ska behandlas med 

försiktighet. Viss information om deltagarna behöver inkluderas i den kvalitativa 



  

 

 

 

   33 
 

 

 

studien, för att andra ska kunna upprepa utförandet för att testa resultatet. Det är ett 

viktigt val då trovärdighet och tillförlitlighet bygger på en transparens i såväl 

utförande som i det data som samlats in (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 

2013; Kvale, 2009; Repstad, 2007; Yin, 2011). Information kring respondenterna 

innefattar fiktiva namn, deras kön och ålder, samt var de är bosatta. Det gjordes på 

grund av att det för studien inte var av vikt att skriva ut deras namn, men att de 

variabler som skrevs ut gjorde att andra skulle kunna pröva resultatet genom liknande 

deltagare.  

Konsekvenser handlar om de skador som skulle kunna uppkomma för deltagarna 

genom medverkan i studien, samt de vetenskapliga fördelarna som uppkommer 

(Ahrne & Svensson, 2011; Kvale, 2009; Repstad, 2007; Yin, 2011). De negativa 

konsekvenserna har försökts minimeras för respondenterna genom att innan 

intervjuerna startade, fråga om lov för inspelning och förklara att syftet med 

inspelning endast var för underlättning av nedskrivning av deras utsagor. Förklaring 

av att deltagarna när de helst ville kunde avsluta deltagandet om de kände sig 

ombekväma var ett sätt för studiens forskare att försöka minimera negativ påverkan. 

Samt att skicka det empiriska materialet för feedback på om allt stämde överens med 

vad deltagarna hade uttryckt. Skyddet för deltagarna har även gjorts i form av att inte 

nämna deras namn i studien utan istället ha givit dem fiktiva benämningar.  

Forskarens integritet handlar om att forskarens roll är tillförlitlig och att dennes 

yttrande och ståndpunkter är sanna. Den demografiska aspekten är av betydelse då den 

kan påverka deltagarnas beteende. De här delarna är avgörande för kvaliteten och 

hållbarheten i de etiska besluten som behöver fattas under studiens gång (Ahrne & 

Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2013; Kvale, 2009; Repstad, 2007; Yin, 2011). 

Tillförlitlighet har försökts uppnås genom att inte yttra egna åsikter och ståndpunkter, 

samt genom att lägga egna värderingar åt sidan vid arbetet med materialet. Den 

demografiska aspekten var svår att göra något åt då jag deltog i intervjuerna, men är 

en aspekt som funnits med vid kartläggning av hur deltagarna betedde sig under 

intervjuerna.  
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2.10. Metodkritik 

Studien har genomförts på med en kvalitativ metod, vilket är motiverat av att jag ville 

komma djupare in på livet hos konsumenterna och verkligen skapa en förståelse av 

hur de känner och upplever sitt billiv. Detta har bidragit till att jag kommit fram till 

hur ett bilhandelsföretag bör möjliggöra detta och vilka delar som behöver finnas med 

i mobilapplikationen. Den kvalitativa metodiken har dock inte gjort att jag har kunnat 

styrka det som kommit fram, vilket gör att jag egentligen inte kan generalisera 

resultatet och uttala mig om en population. En kvantitativ metod hade gjort att detta 

kunnat uppnås, men på grund av tidsramen och att jag skrivit själv har jag inte hunnit 

med att inkludera ett sådant moment i studien. Detta har aldrig varit syftet med 

studien, men jag hoppas att det är någon som kan fortsätta med det jag påbörjat genom 

att anta en kvantitativ metod och därmed kunna bekräfta eller förkasta det jag har fått 

fram genom studien.  
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3. Teoretisk referensram 

Värdeskapande är någonting som diskuterats i många årtionden, medan 

mobilapplikationer är ett relativt nytt verktyg inom marknadsföring. Här redogörs ett 

antal teoretiska källor som belyser ämnet och utreder vad andra har uppdagat genom 

forskning.  

 

3.1. Värdeskapande 
Inom värdeforskning finns det en diskussion angående den produktdominerade 

logiken och den tjänstedominerade logiken. De övergripande skillnaderna mellan 

logikerna är att den produktdominerade mer handlar om varor och tjänster i termer av 

utfall, medan den tjänstedominerade handlar mer om den särskiljande tjänsten i form 

av processer (Heinonen et al., 2010; Gummerus, 2013). Värdeutfall kan sägas vara en 

motsats till en process och därmed enbart uppkommer, vilka anses vara subjektiva och 

resultaten handlar om förnuft. Det utvärderar hur kunderna gjort värdebedömningar 

och vad värdeutfallet är, samt anses vara bunden till en specifik tidpunkt. Vid 

värdeskapande processer övervägs istället parterna, aktiviteterna och resurserna som 

deltar i värdeskapandet och processerna anses tendera att vara kontinuerliga.  

(Gummerus, 2013).  

”Value is the consumer´s overall assessment of the utility of a product based on 

perceptions of what is received and what is given.” – (Zeithaml, 1988: 14).  

Zeithaml (1988) menade på att värde är konsumentens övergripande bedömning av 

nyttan av en produkt, baserat på uppfattningar om vad som tas emot och vad som ges. 

Utifrån detta citat har många senare forskare utvärderat vad konsumentvärde kan vara.  

Vargo och Lusch (2004: 7) definierade traditionellt värdeskapande som ”Value is 

determined by the producer. It is embedded in the operand resource (goods) and is 

defined in terms of ‘exchange value’.” Med detta menar författarna att traditionellt så 

bestämde företaget värdet och att det var inbäddat i produkten eller tjänster. Därmed 

kallades värdet för ’värde-i-utbyte’. Företaget gav kunderna värde genom att kunderna 

tog emot produkten eller tjänsten, vilket i sin tur gav ett värde.   
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Grönroos och Voima (2013) menar att värdeskapande har skiftat från en 

leverantördriven process till en kunddriven process, samt att värde skapas av 

ackumulerade erfarenheter. Det uppkommer genom resurser, processer samt deras 

resultat och sammanhang som ackumuleras från tidigare, nuvarande och framtida 

upplevelser i kundens liv (Grönroos & Voima, 2013). För att kunna förstå vad 

konsumenter vill göra med produkter och tjänster som tillhandahålls behöver det 

finnas ett kunddominerat synsätt (Heinonen et al., 2010).  

”Value is perceived and determined by the customer on the basis of ’value in 

use’. Values results from the beneficial application of operant resources 

sometimes transmitted through operand resources. Firms can only make value 

propositions.” – (Vargo & Lusch, 2004: 7).  

Författarna menar att istället för det traditionella ´värde-i-utbyte’ så är värde något 

som uppkommer vid användning. Värde är därmed ett resultat från de som använder 

erbjudandet från företaget, vilket ibland kan överföras via produkten eller tjänsten 

vilket istället benämns ’värde-i-användning’.  

”Value for customers means that after they have been assisted by a self-service 

process (cooking a meal or withdrawing cash from an ATM) or a full-service 

process (eating out at a restaurant or withdrawing cash over the counter in a 

bank) they are or feel better off than before.” – (Grönroos, 2008: 303).   

Grönroos (2008) menar att värde för kunder betyder att efter de har blivit hjälpta av en 

självserviceprocess, att exempelvis laga mat, eller en fullserviceprocess, att äta ute, så 

är eller känner de sig bättre än tidigare. Författaren förklarar även att ju bättre ett 

företag är på att underlätta konsumenternas värdeskapande processer, desto mer kan 

värde-i-användning skapas. Vilket eventuellt kan skapa högre värde-i-utbyte för 

företaget. 

Det kan bland annat även talas om två olika värden för kunder, deras upplevda och 

deras önskvärda. Ett upplevt värde är en subjektiv konstruktion som varierar mellan 
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kunder, kulturer och olika tidpunkter (Sánchez et al., 2006). Upplevt värde berör 

kundernas utvärdering av specifika fördelar och nackdelar av relationen mellan den 

upplevda nyttan och den upplevda uppoffringen. Önskat värde berör kundernas behov 

och önskningar om framtida nyttor. Vid önskat värde behöver kunderna tidigare inte 

ha nyttjat produkten eller tjänsten (Graf & Maas, 2008).  

3.2. Konsumentvärde 

Konsumentvärde innefattar en utvärdering av några objekt av några subjekt. Subjektet 

kan sägas vara en konsument eller en kund och objektet kan vara vilken produkt eller 

tjänst som helst (Holbrook, 1999). En mer ingående definition av kundlogiken är att 

den utgår från att konsumenter lever i sin egen sfär där denne har möjlighet att tillåta 

ett företag att komma in i sfären eller inte. Där engagerar sig konsumenten i ett 

meningsskapande på dennes egna villkor, utan företaget påverkan (Gummerus, 2013). 

Övergripande har perspektivet därmed sitt fokus i vad konsumenter gör med de 

tjänster som företag erbjuder, samt att konsumenterna skapar värde genom sin 

konsumtion (Grönroos, 2008; Heinonen et al., 2013).  

Konsumentvärde kan ses ur fyra olika aspekter, interaktion, relativistiskt, preferenser 

samt en grund inom konsumtionsupplevelse. Aspekterna är sammankopplade i ett 

system av relaterade aspekter som överlappar och kombineras, vilket skapar det 

framväxande fenomenet konsumentvärde (Holbrook, 1999).  

3.2.1. Interaktion 

Konsumentvärde innehåller en interaktion mellan något subjekt (konsument eller 

kund) och något objekt (produkt eller tjänst) (Holbrook, 1999). Objektet anses vara 

den resurs som möjliggör värdeskapande för konsumenten (Avald, 2008). Exempelvis 

kan en bil möjliggöra värdeskapandet för konsumenten när konsumenten kör bilen. 

Hultén et al. (2011) menar att smarttelefoners pekskärm möjliggör för konsumenter att 

fysiskt interagera med ett företag. Författarna tillägger att konsumenter kan göra sina 

val när de med sina fingrar trycker på skärmen och därmed möjliggörs ett samspel.  

Inom forskning talar vissa forskare om att konsumentvärde helt beror på naturen av 
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den subjektiva upplevelsen, medan andra talar om att värde finns i objektet själv som 

en tillhörighet. Ett mer rimligt mellanliggande läge föreslår att värde involverar 

interaktionen mellan något subjekt och något objekt. Holbrook (1999) menar vidare 

att värde beror på karaktärerna av några fysiska eller psykiska mentala objekt, men 

som inte kan uppkomma utan involvering av några subjekt som uppskattar dessa 

karaktärer.  

Interaktion berör även en dialogisk process som både kan skapa positiva och negativa 

värden för konsumenten enligt Grönroos och Voima (2013). Positiva värden för 

konsumenten uppkommer när företaget kan leverera en tillfrågad produkt eller tjänst. I 

motsatt håll uppkommer negativa värden när företaget inte har möjligheten att leverera 

en önskad produkt eller tjänst. Författarna ovan förklarar att det är på grund av detta 

som ett medskapande enbart är möjligt i en gemensam sfär mellan företaget och 

konsumenten. Grönroos och Voima (2013) fortsätter diskutera att konsumenters 

process av värdeskapande även kan påverkas av relaterade aktörer som familj och 

vänner, vilka ligger utanför företagets kontroll. Solomon et al. (2013) förklarar vidare 

att konsumenter ofta känner att de behöver ha stödjande hjälp vid specifika 

införskaffningar, som exempelvis vid bilköp. Där söker ofta konsumenter information 

innan de startar upp en interaktion med bilhandelsföretaget. Informationen innehåller 

ofta specifikationer angående produkten eller tjänsten, samt det pris som skulle 

behövas betalas för erhållandet av den. Tidigare nämnd författare menar även på att 

andrahandsmarknader är av vikt när konsumenter ska förvärva produkter eller tjänster. 

Detta för att konsumenter där kan jämföra information mellan produkter på 

andrahandsmarknaden samt de marknader som säljer nya liknande produkter.  

Den teknologiska framfarten har gjort att information går fram och tillbaka mellan 

företag och konsumenter samt mellan konsumenter, vilket enligt Solomon et al. (2013) 

betyder att kommunikationen blivit horisontell. Den mobila teknologin möjliggör för 

konsumenter att få tillgång till information och därigenom har de en större kunskap. 

Det gör att konsumenterna har möjlighet att ställa högre krav på det de efterfrågar, 

samt kan vara mer bestämda med vad de efterfrågar (Chaffey & Ellis-Chadwick, 
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2012). Konsumenter föredrar generellt sätt råd och tips från andra konsumenter, bland 

annat i virtuella miljöer, innan de bestämmer sig för vad de ska införskaffa. Sociala 

nätverk har därmed blivit en kanal som reflekterar konsumenternas röster istället för 

dem från varumärkesägare och försäljare (Fill, 2013; Solomon et al., 2013). I grund 

och botten handlar sociala nätverk om att konsumenter vill dela sina livsstilar och 

erfarenheter enligt ovanstående författare, vilket för att användarna själva äger, 

kontrollerar och utvecklar innehållet enligt deras egna behov. I slutskedet av 

konsumenters köpprocesser utgör ofta antingen en referensgrupp
4
 eller en försäljare en 

central del av det slutliga beslutet angående köp (Solomon et al., 2013).  

Interaktion med företag är inte alltid någonting som konsumenter vill ha genom 

personlig kontakt. Smarttelefonen kan användas av konsumenter som ett sätt att 

undvika personlig kontakt och en personlig interaktion med företag och även med 

andra konsumenter (Pura & Heinonen, 2008). Det mobila sammanhanget tillåter 

människor att agera anonymt och därmed planera bättre för vad de ska säga, samt hur 

de ska bemöta andras kommentarer bättre än vid personliga interaktionssituationer, 

enligt ovanstående källa. 

3.2.2. Relativistiskt 

Konsumentvärde sägs vara relativistiskt då det både är komparativt, personligt och att 

det beror på situationen konsumenten är i enligt Holbrook (1999). Den komparativa 

delen har formen av att det enbart går att sätta värde på ett objekt när det sätts i 

relation till värdet av ett annat objekt när det utvärderas av samma individ. Därmed 

inkluderar legitima värdebedömningar de relativa preferenserna bland objekt för en 

given person, snarare än nyttojämförelser mellan människor menar ovanstående källa. 

Värdet anses även vara personligt då det varierar från en individ till en annan. 

Konsumentvärde kan sägas vara situationsbaserat då det beror på vilken situation den 

utvärderade bedömningen av objektet görs. Grunderna för utvärderingen bli 

                                                 

 

 
4
 En referensgrupp kan sägas vara en verklig eller påhittad person eller grupp, vilken uppfattas ha en 

betydande relevans för en individs utvärderingar, ambitioner eller beteende (Solomon et al., 2013). 
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situationsbaserad då den ändras mellan olika omständigheter, tidsramar eller platser 

(Holbrook, 1999).  

När konsumenten har kommit hem med produkten och testat den behöver 

konsumenten bestämma sig för om de känner sig tillfreds med produkten eller 

tjänsten. Det är en tillfredsställelseprocess som är av vikt, då det inte är själva 

produkten eller tjänsten som är av största vikt utan snarare den relation som byggts 

upp mellan företag och konsument (Solomon et al., 2013).  

3.2.3. Preferenser 

Konsumentvärde innehåller bedömningar av preferenser och kan därmed sägas vara 

preferensbaserad enligt Holbrook (1999). Konceptet av preferenser inkluderar, enligt 

ovanstående källa, en vid varians av värderelaterade termer såsom påverkan 

(tilltalande eller inte), attityder (tycker om eller inte), utvärdering (bra eller dåligt), 

predisposition (fördelaktigt eller inte), åsikter (för- och nackdelar), responstendens 

(möta eller undvika) eller valens (positivt eller negativt). Konsumenter är individer 

som är unika och inte en enda har exakt samma preferenser enligt Kim et al. (2007). 

Detta gör, enligt författaren ovan, att det finns olika behov som företag behöver 

uppfylla för att konsumenterna ska engagera sig. 

3.2.4. Upplevelse 

Konsumentvärde är en upplevese då det inte bosätter sig i produkten som är inköpt, 

inte heller i det valda varumärket, inte heller i det objekt som konsumenten besitter, 

utan i konsumtionsupplevelsen utvunnen från det ovannämnda enligt Holbrook 

(1999).  

Abbott (1955:40): “The thesis… may be stated quite simply. What people 

really desire are not products but satisfying experiences. Experiences are 

attained through activities. In order that activities may be carried out, physical 

objects or the service of human beings are usually needed…. People want 

products because they want the experience-bringing services which they hope 

the products will render.” 
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Abbott (1955) menar att vad människor verkligen vill ha är inte produkter utan det är 

den tillfredsställande upplevelsen. Människor vill ha produkter för att de vill ha den 

upplevelse-givande tjänsten som de hoppas att produkten kommer att göra. Heinonen 

et al. (2010) tillägger att konsumenter kan skapa upplevelser genom egna aktiviteter. 

Det betyder att de orienterar sig själva inom ramen av möjliga köp, rutiner och 

aktiviteter. Därmed skapar konsumenterna sina egna upplevelselandskap genom att 

plocka, välja och söka olika typer av upplevelser. Föregående källa uttrycker att 

konsumentupplevelser ska förstås som något som går förbi direkta interaktioner 

mellan dem och företag. Från konsumenternas vy är serviceepisoder och möten bara 

delar av ett pågående flöde av upplevelser och förståelseskapande.  

Ett mål för konsumenter är att kunna använda internet på mobiltelefonen för att få ta 

del av produktinformation enligt Yang och Kim (2012). Den mobila shoppingkanalen 

är en plats för att få information om nya trender, mode, produkt- och prisinformation. 

Konsumenterna kan även söka shoppinginformation när de är på resande fot menar 

författarna, därmed kan de anpassa sina mobilapplikationer för att ta emot information 

baserat på deras egna personliga preferenser. Flertalet funktioner inom 

mobilapplikationer kan effektivisera konsumenterna menar Yang och Kim (2012). 

Exempelvis via mobila kuponger, prisjämförelser på mobilhemsidor ökar deras 

effektivitet genom att tillhandahålla information om priser från flertalet återförsäljare.  

3.2.5. Värde i konsumtionsupplevelsen 

Holbrook (1999) talar om att det finns tre olika dimensioner av värde i 

konsumtionsupplevelsen; yttre och inre värden, självorienterat och andraorienterat, 

samt aktivt och reaktivt.  

Yttre och inre värden 

De yttre värden avser till en medel-slut relation där konsumtion är prissatt för dess 

funktionella, utilitaristiska eller praktiska vid avtjäning, som ett medel för att klara av 

något ytterligare syfte, mål eller objekt (Holbrook, 1999).  
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Den utilitaristiska nyttan i mobilapplikationer återspeglas i en tjänsteeffektivitet och 

en effektivitet i att lösa konsumenters måluppfyllelse (Dai et al., 2014). Ur 

konsumentsyn representeras en utilitaristisk tjänst av informationsbaserade tjänster 

såsom exempelvis väderrapporter och söktjänster som har som mål att uppnå en 

uppgift effektivt som kanske sparar tid och gör det enkelt att finna information (Pura 

& Heinonen, 2008). Därför borde kommunikationen av värde utifrån dessa tjänster 

reflektera effektivitet, tidssparande och kraft, samt att det är ett bra värde för pengarna 

jämfört med alternativ och övertygelsen av att få tag i tjänsten oavsett rums- och 

tidsbegränsningar (Dai et al., 2014; Pura & Heinonen, 2008). Relaterat till effektiva 

shoppingmotiv gör mobila tjänster det möjligt för konsumenter att spara tid när de ska 

hitta en butiksplats och när de letar produkter från flera återförsäljare. Konsumenterna 

kan använda GPS-funktioner på sina mobiltelefoner för att finna butiksplatsen (Yang 

& Kim, 2012). 

Den funktionella dimensionen inkluderar materiella och praktiska aspekter av värde i 

produkten eller tjänsten, samt både kvaliteten och priset. Kvaliteten berör den nytta 

som konsumenten utvinner ur den upplevda kvaliteten och den förväntade 

prestationen produkten eller tjänsten har. Priset berör istället den nytta som 

konsumenten uppfattar av dess kort- och långsiktiga kostnader. (de Ruyter et al., 1997; 

Mattsson, 1991). Sewwney och Soutar (2001) lade även till att det funktionella värdet 

kan innefatta installationer och professionalism utöver kvaliteten. Funktioner som 

platsrelaterade tjänster är i mobila sammanhang en allmänt förekommande egenskap. 

När konsumenterna får personlig shoppinginformation som bygger på en viss plats 

skulle de sannolikt känna en speciell behandling från återförsäljaren och därmed starta 

ett samarbete med återförsäljaren eller varumärket (Yang & Kim, 2012). Dai et al. 

(2014) menade även på att när individer har erhållit en viss erfarenhet av tjänsten så 

betyder inte mobiltjänstens användarvänlighet lika mycket för fortsatt användning.  

Det inre värdet uppkommer istället när någon konsumtionsupplevelse är uppskattat 

som ett slut i sig själv – för dess egna skull – som självmotiv, spontan lekfullhet, eller 

ett kreativt/aktivt arbete som har ett slut eller syfte i sig själv. Det är enbart en 
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konsumtionsupplevelse som kan skapa ett inre värde enligt Holbrook (1999). 

Hedonistiskt värde är ofta utvunnet ur underhållningsrelaterade tjänster och kan 

därmed kommuniceras som en rolig och underhållande tjänsteerfarenhet (Pura & 

Heinonen, 2008). Därmed fokuserar hedoniska fördelar på att bygga trevliga och 

spännande aktiviteter. Utan dessa fördelar skapas och ackumuleras inte värderingen av 

mobilteknologiskt förmedlade tjänster. Vilket skulle göra att konsumenters 

fortsättningsintentioner av användningen skulle minska. Konsumenter verkar föredra 

det som är roligt med mobila aktiviter och på något sätt glömmer bort sitt vardagliga 

kaos (Dai et al., 2014). Det har även varit föreslaget att individer tenderar att vara 

villiga att betala mer för underhållsrelaterat innehåll (Pura & Heinonen, 2008).  

Självorienterat och andraorienterat 

Värde kan anses vara självorienterat när konsumenten prissätter någon aspekt av 

konsumtion själviskt eller försiktigt för sin egna skull, för hur denne reagerar till det, 

eller för effekten det har på denne menar Holbrook (1999).  

Andraorienterat värde ser bortom självet till någon eller något annat, där 

konsumtionsupplevelsen eller produkten på vilken det beror på är värdesatt för någon 

annans skull, för hur de reagerar till det, eller för effekten det har på dem. ”Andra” kan 

på mikronivå vara familj, vänner och kollegor, på mellannivå kan det vara samhället, 

landet eller världen, och på makronivå vara kosmos, moder natur eller gudom.  

Den sociala dimensionen berör den sociala påverkan som uppkommit på grund av 

köpet (Sánchez et al., 2006). Därmed handlar om det om den upplevda nyttan från ett 

erbjudandes association med en eller flera specifika sociala grupper (Sheth et al., 

1991). Den sociala dimensionen kunde enligt Sweeney och Soutar (2001) utvinnas ur 

produktens anlag till att förstärka konsumentens sociala självkoncept. Social 

shoppingmotivation kan vara betydande när den mobila shoppingkanalen erbjuder 

kommunikation och sociala interaktionsfunktioner för konsumenterna. Återförsäljare 

kan lägga in sociala funktioner i sina applikationer som exempelvis rekommendera 

funktioner för att öka den sociala interaktionen (Yang & Kim, 2012). Den sociala 

miljön kan vara en viktig del och ha stort inflytande av användandet av mobiltjänster. 
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Detta beror på att mobila tjänster används i sociala miljöer som involverar 

mellanmänskliga influenser. Det kan finnas vissa behov oavsett närvaron av sociala 

grupper, såsom exempelvis mobilchattar eller att kolla väderleksrapporten. Den 

mobila tjänsten är även ett alternativ för att skapa möjligheter för socialisering vid 

tillfällen när konsumenten är själv. Telefonen används även ofta när flera människor 

är närvarande eftersom den kan användas diskret (Pura & Heinonen, 2008).  

Aktivt och reaktivt 

Värde anses vara aktivt när det innehåller en fysisk eller mental manipulation av något 

materiellt eller immateriellt objekt enligt Holbrook (1999). Vilket involverar saker 

gjorda av konsumenten till eller med en produkt som en del av någon 

konsumtionsupplevelse. Detta aktiva konsumentvärde kan enligt ovanstående källa 

involvera den fysiska manipulationen av ett materiellt objekt (exempelvis att köra bil), 

den mentala manipulationen av ett immateriellt objekt (exempelvis att lösa ett 

korsord), den fysiska manipulationen av ett immateriellt objekt (exempelvis att ta 

sinnesförändrade droger), eller mental manipulation av materiella objekt (exempelvis 

att flytta saker med tanken). Holbrook (1999) menar att allt sådant involverar 

någonting gjort av subjektet till objektet precis som att konsumenten agerar på det 

eller flyttar på det.  

Värde kan istället anses vara reaktivt när det resulterar från uppfattning, uppskattning, 

beundran, eller på annat sätt svara till något objekt enligt Holbook (1999). Det 

involverar saker gjorda av en produkt till eller med en konsument som en del av någon 

konsumtionsupplevelse. Författaren berättar att det agerar eller flyttar på 

konsumenten, exempelvis genom att bli påverkad av en abstrakt tavla.  

3.3. Företagets marknadserbjudande 

För att en återförsäljare ska kunna skapa marknadserbjudande behöver företaget se in i 

sina egna distributionskanaler, enligt Coughlan et al. (2006). Distributionskanaler är 

vägar mellan olika företag som går ner till marknaden, vilka används för att sälja 

produkter och tjänster till konsumenter och andra företag runt om i världen. Couhlan 
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et al. (2006) menar på att distributionskanaler är en viktig tillgång till företagets totala 

marknadsföring samt i deras positioneringsstrategi, som ofta ses som 

huvuddifferentiering av företagets marknadserbjudanden från deras konkurrenters.   

”A marketing channel is a set of independent organizations involved in the 

process of making a product or service available for use or consumption.”  

– (Coughlan et al., 2006; 2).    

 

Företags olika maktpositioner i ditributionsskanaler kan tvinga medlemmar att hjälpa 

ett företag till att generera värde utan att medlemmarna får någon kompensation för 

det (Coughlan et al., 2006). Ett typiskt traditionellt agerande av enskilda företag i en 

distributionskanal är att undvika närhet till varandra. Det uppfattas som hotfullt att bli 

beroende av andra i ledet och är därmed något som bör undvikas. Aktörernas roller 

och uppgifter i kedjan är ofta givna och kontroll bortom nästa led förekommer inte då 

varje affärspartner enbart tar ansvar för sin egen del i kedjan (Paulsson et al., 2000). 

En koordinerad makt över distributionsskanaler kan däremot ge stora fördelar till hela 

kedjan, om de arbetar med varandra för att tjäna slutanvändarna. Det ömsesidiga 

beroendet behöver dock inte betyda att det som är bra för ett företag är bra för alla, 

detta då varje medlem söker egen vinst i kanalen. Upplevelsen av 

distributionskanalerna påverkar även starkt slutanvändarens övergripande uppfattning 

av ett varumärkes image och därmed också slutanvändarens tillfredsställelse 

(Coughlan et al., 2006).  

Capgemini (2013) har genom sina enkäter fått fram att applikationer skulle vara 

föredragna av individer med bilar. Vad som skulle kunna vara av vikt för konsumenter 

i en applikation är bilvårdsinformation, bilinformation, körhjälp, trådlös support, 

kommunikation och nybilsköp. Smarttelefoner ger en unik möjlighet för bilhandlare 

att ha en-till-en anslutning till ägaren av bilen, anslutningar som tidigare inte varit 

möjliga även om de kan ha varit önskvärda. Efterköpskommunikation mellan 

konsumenter och bilhandlare har varit typiskt begränsad eller till och med negativ. När 

bilhandlare ska lösa en produkt eller en kundtjänstdispyt, svara till förfrågningar för 
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information om en bil eller ett tillbehör. Smarttelefoner öppnar dörrar för att få en 

direkt och personlig relation med kunder. Bilhandlare kan ge fordonsspecifika fördelar 

som är relevanta för ägare av bilar genom att ge service enkelt och bekvämt. Den rätta 

kommunikationen, på rätt tid skulle kunna öka kundlojalitet till både bilmärket och 

bilhandlaren.  

3.3.1. Servicelogik 

Traditionella marknadsmodeller talar om att värde skapas av konsumenter i isolering 

från företaget, vilket gör att företag inte hade någon mening i att engagera sig i 

konsumtionsprocessen. Företaget kunde inte påverka den värdeskapande processen 

hos kunder då synen var att värde var inbäddat i produkter och tjänster, varav ’värde-i-

utbyte’. De forskare som förespråkar värdesamskapande anser att värde inte kan 

uppkomma utan konsumenten som användare, men inte heller utan företaget som 

tillhandahåller produkten eller tjänsten. (Grönroos, 2008; Grönroos & Voima, 2013; 

Gummerus, 2013; Heinonen et al., 2010; Vargo et al., 2008).  

För att ett värdeskapande ska uppstå genom samskapande mellan företag och 

konsument behöver konsumenten göra någon mening med produkten eller tjänsten. 

Konsumenten applicerar sina kunskaper och förmågor i användningen av produkten 

eller tjänsten i den kontext denne lever i (Grönroos, 2008; Vargo et al., 2008). Det 

skapas ett värde i användningen när kunder interagerar och applicerar sina egna 

resurser för att skapa en service, ofta i utbyte mot pengar. Pengarna som företaget får 

kan i sin tur användas för deras egna värdeskapande aktiviteter och därmed är värdet 

samskapat genom ömsesidig och inbördes förmånsrelation (Vargo et al., 2008). 

Tidigare har exempelvis att köpa en bil varit klassificerat som utkomsten av en 

produktmarknadsföring medan att hyra en bil istället varit ett utfall av 

servicemarknadsföring. Sett ur ett servicedominerat perspektiv är det däremot för 

varje kund ett värde som skapas i hans eller hennes interaktion med bilen 

(Gummesson, 2008). 

En servicebaserad företagslogik betyder att ett företag ska fokusera på 

konsumenternas rutiner, vilka är de aktiviteter och processer som finns i kundens 
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vardag enligt Grönroos (2008). Företaget borde utveckla sina marknadsstrategier 

baserade på kunskap som går förbi traditionella syner på marknadsföring. Behov är en 

abstrakt konstruktion som indikerar vad människor tror skapar det bästa värdet i någon 

av deras vardagsrutin menar författaren ovan. Genom att engagera sig i kundernas 

värdeskapande kan företaget möjliggöra ett samskapande av värde, vilket är ett steg 

från enbart tillhandahållandet av en värdeproposition till kundens värdeuppfyllelse 

(Grönroos, 2008). Hultén et al. (2011) menar att ett engagemang från företagets sida 

skulle kunna visas genom digital teknologi. På grund av att konsumenter idag själv 

kan välja vilket utbyte av information och kommunikation som de vill vara med i kan 

företag rikta sina budskap till de som använder teknologin.  

Värdeskapande inkluderar även en process som ökar konsumentens välbefinnande och 

är ett företags interaktion inte på samma nivå som konsumenten kan de minska deras 

välbefinnande och tillfredsställelse enligt Grönroos och Voima (2013). När kunden 

skapar värde genom en process av upplevelser kan företag underlätta det genom att 

producera och leverera resurser och processer som representerar potentiellt eller 

förväntat värde i användningen. Författarna ovan fortsätter att diskutera att kärnan i 

samverkan är en fysisk, virtuell eller mental kontakt, så företaget skapar möjlighet att 

engagera sig med konsumenternas erfarenheter och metoder, därmed påverka deras 

flöde och utfall. 

’Värde-i-användning’ innehåller där av samskapande som en funktion av 

interaktionen mellan företaget och konsumenten. Erbjudandet ses inte längre som en 

samling produkter och tjänster som byts mot ett pris, utan värdeskapande blir istället 

en process. Processen betonar konsumentens upplevelse, logik och förmåga att 

utvinna värde ur varor och andra resurser som används (Grönroos & Voima, 2013). På 

grund av detta kan det sägas att konsumenten även tar med en värdegrund till 

processen, för utan deras tilläggsresurser och applicering av förmågor så skulle värde i 

användningen inte längre vara möjlig. Värdet för företaget grundas i värdet resursen 

har för kunden (Grönroos, 2008; Gummesson, 2008). Med bilen som exempel räknas 

bilen som en värdeproposition från företaget till kunden. En värdeaktualisering, att 
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värdet tillslut skapas, ligger i handen av kunden. Därmed blir värdeskapande en 

samkreation mellan företaget och kunden (Gummesson, 2008).  

3.3.2. Relationer 

Marknadsaktiviteter som innehåller ett relationsperspektiv kan definieras som ett 

tillvägagångssätt för att företag ska kunna utveckla långsiktigt lojala kunder och 

därmed öka lönsamheten. Det utgörs av interaktioner inom nätverk av relationer, 

vilket minst kräver två parter som har kontakt med varandra (Gummesson, 2008).  

Relationer kan utgöras av episoder och långvariga relationer menar Ravald och 

Grönroos (1996). Episodbaserade relationer tar upp komponenter och fördelar som 

förbättrar kundupplevt värde såsom överlägsen produktkvalitet, varumärket eller 

image, skräddarsydda lösningar och stödtjänster. Attribut som kan vara till betydelse 

när konsumenter väljer mellan olika företag, men som inte behöver leda till att 

konsumenten stannar kvar i en relation med företaget. Författarna ovan skriver vidare 

att lyckas ett företag erbjuda något unikt och av värde för kunden är dock 

sannolikheten för återköp större. Långvariga relationer inkluderar ett förmånskoncept 

där det talas om säkerhet, trovärdighet samt kontinuitet. Vilket tillsammans ökar 

kundens förtroende för företaget och bidrar till stödjande och uppmuntrande av 

kundlojalitet. Har kunden blivit nöjd efter några framgångrika transaktioner börjar 

denne känna sig trygg och ett förtroende utvecklas. Kunden känner att företaget kan 

uppfylla deras behov och önskemål, vilket gör att de vet att företaget kommer ta hand 

om framtida åtaganden (Ravald & Grönroos, 1996).  

Mobila tjänster är särskilt effektiva på att nå individuella konsumenter och därmed är 

det ett verktyg för relationsskapande mellan företaget och konsumenten menar Pura 

och Heinonen (2008). Mobila tjänster skiljer sig från traditionella tjänster i form av 

deras förmåga att erbjuda ett tjänsteutbud oberoende av tid- och rumsbegränsningar. 

De bygger på typen av konsumtion, det sammanhang och de relationer som finns 

mellan konsumenten och företaget, vilket representerar aspekter som påverkar det 

totala värdet av mobila tjänster (Pura & Heinonen, 2008).  
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Kundrelationer kan i mobila sammanhang delas upp i diskreta transaktioner och 

kontinuerliga relationer. Diskreta transaktioner kan ses som episoder som 

representerar en rad olika sammanlänkade åtgärder. Kontinuerliga relationer bygger 

istället på en uppsättning av sammanbundna sekvenser. För mobila tjänster innebär det 

att relationer främst är relaterade till tjänster som baseras på ett kontrakt (Pura & 

Heinonen, 2008). För enkel jämförelse kan sägas att ett kontrakt i den bemärkelsen är 

att konsumenten exempelvis får ett sms dagen innan service på sin bil.  

I en nära relation med kunden kan fokus förflyttas från att utvärdera olika erbjudanden 

till att utvärdera relationen som helhet. Kärnan i verksamheten är grundläggande men 

kanske inte anledningen till att konsumenter köper från ett visst företag. Anledningen 

till ett inköp kan bero på att kunden har en bra relation till det företaget och även om 

erbjudandet inte precis är vad kunden söker efter, kan parterna försöka komma 

överens om att nå ett mål (Ravald & Grönroos, 1996). Kundlojalitet är i 

relationsmarknadsföring speciellt viktigt och i försäljning relateras det ofta till 

relationer vid personligt möte så som i en butik. Men det kan även vara andra typer av 

relationer som via telefon, brev, email, internet eller andra former av media 

(Gummesson, 2008). Konsumenters tillfredsställelse i handel är en betydande del även 

med mobilen som handelsverktyg. Då mobiltelefonen är en mycket personlig enhet, 

vilken användaren oftast bär med sig, kan återförsäljare skicka personliga och enskilda 

meddelanden eller erbjudanden (Yang & Kim, 2012). 

Relationsmarknadsföring har blivit påverkat av den servicedominerade logiken 

(Gummesson, 2008). Sambandet mellan ett företag och en användare kan dock vara 

ömsesidigt bortom en betalande kund. Kunden kan tillhandahålla information om 

misstag och misslyckanden som uppkommer i ett företags tillhandahållna processer. 

De kan även informera om ineffektivitet och problem i kvalitetsupprätthållande 

processer. Vet företaget hur de kan använda den informationen kan företaget anta en 

kundlogik. Kunden till skillnad från företaget betalar för tjänster som erbjuds och är 

därmed frivilliga för företaget att ta in (Grönroos & Ravald, 2009). Informationen 

genom den mobila enheten har möjligheten att vara både personlig och gränslös i de 
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fall konsumenten kan få tillgång till ett meddelande från företaget oavsett var 

konsumenten befinner sig. Den snabba interaktionen skapar en tvåvägskommunikation 

genom att mobila enheter idag kan använda både internet och applikationer (Chaffey, 

2011; Fill, 2013). Genom den snabba interaktionen via mobila enheter kan mobil 

word-of-mouth visa sig vara effektiv i marknadsföring, då konsumenter själva kan gå 

in och rekommendera (Pura & Heinonen, 2008). 

3.3.3. Erbjudande 

För att uppnå en hållbar konkurrensfördel behöver företaget tillhandahålla ett 

erbjudande som kunderna uppfattar ger större fördelar i ett köp gentemot dess 

upplevda uppoffringar (Ravald och Grönroos, 1996). För att öka fördelar för 

konsumenter kan företaget lägga till något till kärnprodukten som konsumenterna 

uppfattar viktiga, nyttiga och som ger unika värden. Det betyder att lägga till 

produktkvalitet och stödjande tjänster som ökar nyttan för kunden och påverkar den 

upplevdakvaliteten positivt, enligt Ravald och Grönroos (1996). Stödjande tjänster kan 

vara hemleverant, garantier och efterköpsservice. Genom att minska uppoffringar eller 

ansträngande delar när konsumenten ska köpa en produkt på en episodnivå innebär 

aktiviteter som kan sänka priset, öka bekvämligheten (leverans) och öka 

tillgängligheten (öppettider).  Det kan finnas händelser som kan öka den totala 

kostnaden för kunden när denne köper en produkt eller tjänst, som köparen inte var 

medveten om tidigare, vilka ofta är onödiga och oväntade kostnader för kunden 

(Ravald & Grönroos, 1996). De erbjudande företaget tillhandahåller till 

konsumenterna kan ses som en värdeproposition, vilket är ett förslag som omfattar 

tjänsten företaget vill erbjuda samt det priset kunden skulle betala (Gummesson, 

2008).  

För mobila tjänster är det viktigt för företaget att undersöka om tjänsten syftar till 

brådskande rumsliga sammanhang eller inte. De som syftar till brådskande eller 

mycket kritiska rumsliga sammanhang behöver vara utformade på ett enkelt sätt, för 

att kunden ska kunna använda tjänsten enkelt utan extra ansträngning eller tid. 

Tjänster som däremot som syftar till mindre tids- och platskritiska sammanhang, där 
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kunden har mer tid för att använda tjänsten, kan utformas med tilläggstjänster för att 

öka värdet på tjänsten. Det kan även vara lättare att nå kunder när de är i ett tillstånd 

där de har tid att läsa instruktionerna och marknadskommunikationen. Det kan 

därigenom finnas tillgång till andra kanaler, exempelvis tidningar, radio och andra 

internetsidor som kan fungera som korsmarknadsföringskanaler. Tjänster som däremot 

används i en mer akut situation behöver förlita sig på logiskt användargränssnitt samt 

kundernas minne över hur tillgången till tjänsterna fås (Pura & Heinonen, 2008).  

När det gäller mobila tjänster som ett företag kan erbjuda kan det skiljas på 

maskinintensiva och personaktiva tjänster. Maskininteraktiva tjänster innehåller 

interaktivitet mellan enheten och användaren, och de är tjänster som syftar till en låg 

social interaktion. Därför är det ofta individer som uppskattar att vara ensamma som 

använder maskininteraktiva tjänster. Personinteraktiva tjänster uppstår mellan 

människor genom en enhet och innehåller tjänster som syftar till att användas i sociala 

miljöer. Den sociala miljön kan syfta till interaktion med andra människor, antingen 

genom mobilenheten eller i fysiska miljöer. I närvarobaserade tjänster är den sociala 

miljön fördelen av erbjudandet, vilket gör det möjligt för konsumenten att själv ställa 

in diverse kriterier för kontakt (Pura & Heinonen, 2008).  

Då konsumenter som använder sig av mobila tjänster kan vara på resande fot under 

användningen är det viktigt för företag att tänka på att läget kan ändras under tiden. 

Företaget behöver tänka på att om tjänsten som används påverkas av nätverkets 

tillgänglighet kan det innebära problem. Detta för att konsumenten kan tappa täckning 

vilket betyder att den mobila tjänsten behöver spara information för senare 

användning (Pura & Heinonen, 2008).  
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3.4. Analysmodell 

Genomgången av den teoretiska referensramen visar att värde är ett komplext begrepp 

där många olika synvinklar kan tas fram. Vargo och Lusch (2004) diskuterar att värde 

är upplevt och bestämt av kunden på grunderna av värde i användning. Värde 

resulterar från de som använder erbjudandet från företaget, vilket ibland kan överföras 

via produkten eller tjänsten. Författarna menar därmed att företag bara kan de värde 

propositioner eller förslag. Grönroos (2008) skriver istället att värde för kunder 

betyder att de efter att ha blivit avhjälpta av en självserviceprocess eller en 

fullserviceprocess är eller mår bättre än tidigare. Författaren menar även att ju bättre 

företaget är på att underlätta konsumenternas värdeskapande processer, desto mer kan 

värde i användning skapas, vilket kan skapa ett högre värde i utbyte för företaget.  

Företag behöver därmed tillhandahålla någonting som får konsumenter att vara eller 

må bättre än tidigare. I den teoretiska referensramen har mobilapplikationer setts som 

ett hjälpmedel för att underlätta vardagen för konsumenter, samt tillåta dem att bli mer 

effektiva än tidigare. Studiens fokus har varit på konsumentvärde och ett företags 

marknadserbjudande. Marknadserbjudandet i form av en mobilapplikation som ska 

underlätta värdeskapande behöver innehålla diverse funktioner. Frågor som 

uppkommer i den teoretiska referensramen är vilka funktioner inom en bilhandlares 

mobilapplikation som skapar värde för konsumenterna. Det kan här talas om det 

upplevda värdet som konsumenterna erhållit genom andra mobilapplikationer samt 

bilköp.  Capgemini (2012) har givit några indikationer på exempelvis nybilsköp, 

kommunikation, samt trådlös support.  

Frågan angående hur ett bilhandelsföretag borde möjliggöra ett högre värde för 

konsumenter genom en mobilapplikation har genom teorin visats i diskussionen kring 

önskat värde. Vilket berör konsumenternas behov och önskingar om framtida nyttor 

enligt Graf och Maas (2008). Grönroos (2008) menar att företaget borde utveckla sina 

marknadsstrategier och engagera sig i kundens värdeskapande. Författaren menar att 

behov är en abstrakt konstruktion som indikerar vad människor tror skapar det bästa 

värdet i någon av deras vardagsrutin. Men konsumenter är individer enligt Kim et al. 
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Modell 2. Studiens analysmodell. Källa: Egen.  

(2007) och har därmed inte exakt likadana preferenser, vilket gör att det finns olika 

behov som företag behöver uppfylla för att konsumenterna ska engagera sig. Det har 

även uppdagats  att företagets interaktion med konsumenterna behöver ligga på en 

nivå som passar konsumenternas önskemål förklarar Grönroos och Voima (2013).  

Det har genom konsumentvärde funnits en diskussion kring att konsumenter har en 

sfär där de kan bestämma om ett företag får träda in och delta i värdeskapandet eller 

inte. En mobilapplikation kan anses vara en högst personlig ägodel men som ändå 

visat sig användas på ett publikt sätt, vilket möjliggör för företag att erbjuda riktade 

marknadserbjudande inom en mobilapplikation. För att mobilapplikationen ska brukas 

av konsumenterna måste det finnas en avsikt att använda den, för att kunna nyttja vad 

företaget har att erbjuda.  
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4. Empiriskt material 

Holmgrens Bil AB är ett bilhandelsföretag som konkurrerar med många andra om de 

kunder som finns i Sverige. Mobilen är ett verktyg för kommunikation men vad är det 

egentligen som behöver finnas i den för att konsumenter ska visa ett intresse? 

 

 

4.1. Företagsintervju 

Två av Holmgrens Bil ABs anställda gick med på intervju på huvudkontoret 

Jönköping den 20 mars, 2014. En av dem arbetar som säljare och den andra arbetar 

som säljchef. Säljaren är en man mellan 20-30 år och säljer ett nybilsmärke. 

Säljchefen är en man i medelåldern som har till arbetesuppgifter att driva, pusha och 

jaga säljarna för att se till att Holmgrens Bil säljer bilar.  

4.1.1. Förändring 

Det märks en stor förändring i bilhallen mot för några år sedan säger säljchefen, 

kunderna blir färre men totalt säljs det lika många bilar i Sverige som tidigare. Det är 

fler bilhandlare som delar på kunderna, det finns fler bilmärken som ökar 

konkurrensen och det snurrar en hel del bilar på Blocket.se och andra liknande sidor 

förklarar säljchefen. Han uttrycker en svårighet idag, att det hela tiden gäller att fånga 

upp kunder. Säljchefen menar på att bilar idag kan anses vara mer ett nödvändigt ont i 

människors liv, om alla bilägare skulle kunna vara utan bil så skulle de nog vara det. 

Därmed är Holmgrens Bil arbete enligt säljchefen att underlätta och göra det så 

smidigt som möjligt för kundernas bilägande. Det ska enbart finnas en 

samarbetspartner, en kontaktperson för allt, för att kunderna inte ska behöva fara runt.  

4.1.2. Kundbeteende 

Allt syns via internet, vilket är det enda som betyder någonting idag säger säljaren. 

Säljaren upplever att kunder letar mer hemma, hittar en bil, jämför den på internet för 

att sedan gå till den bilhandlare som säljer den billigaste varianten. Säljchefen berättar 

att han upplever att kundbeteendet är relativt annorlunda nu och att kunder i många 

fall kan mer än säljarna om bilarna. Enligt säljaren bryr sig kunder inte i allmänhet om 

vilken bilhandlare som står på pappret. Säljchefen menar bestämt att kunder generellt 
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är väldigt illojala mot varumärket idag. Det finns givetvis undantag säger säljaren, de 

som köper samma bil på samma ställe som sina föräldrar har gjort om de tycker om 

hur bilhandlaren har agerat genom alla år. Internet har gjort världen mer transparant 

idag enligt säljaren. Tidigare var det vad försäljarna sade som gällde eftersom 

kunderna inte visste hur det såg ut runt om i landet utan enbart såg vad som fanns i 

bilhallen. Dagens kunder åker inte runt i hela staden och letar efter en likadan modell 

för att kunna jämföra priserna själva påpekar säljaren. Det ser dem inom fem minuter 

och vet exakt prisläget för modellen.  

”Idag får kunderna allt, lika snabbt som de vet räntesatsen i Luleå så vet dem 

den i Ystad” – Säljchef.  

Säljaren har fått se hur kunder använder sina telefoner, han berättar om en kund som 

satt på kontoret och visade upp sin smarttelefon och sade; ”Här har du ju en likadan 

bil fast 20 000 kronor billigare, varför ska ja betala mer för den du har i hallen?”. 

”Ja… jag vet inte” säger säljaren som svar på sin citering. Säljaren anser därmed att 

baksidan av handeln idag är att det är mindre skicket på bilen som är betydande 

jämfört med om kunden anser den vara billig. Genom sökfunktioner kan kunden 

skriva in ett pris och därmed få upp ett antal bilmodeller och någonstans tror 

säljchefen att varje kund har en tanke om vad de maximalt vill lägga på sin bil.  

Säljaren har märkt att det äldre segmentet även har börjat leta information, dock inte 

lika aktivt som de yngre. Vilket enligt säljaren kan bero på att de äldre inte känner sig 

riktigt lika hemma i den mobila miljön. Dels menar säljaren att äldre kopplar bort 

telefonen och inte har den igång dygnet runt då den egentligen är till för att ringa med. 

Säljaren menar också att de äldre tidigare har införskaffat ett flertal bilar och att de 

därigenom har mer kunskap om vad en bil innebär, vilket de yngre kan behöva skaffa 

sig genom internet. Det handlar enligt säljaren mycket om vilken erfarenhet kunden 

själv har byggt upp av de bilmodeller som testats tidigare och vad de har varit nöjda 

eller mindre nöjda med.  
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Säljaren berättar att det idag är av störta vikt i hans arbete att ge rätt pris direkt för 

inbytesbilar, annars riskerar han att få kunden att ge sig av till någon konkurrerande 

bilhandlare. Säljaren uttrycker ett missnöje med att internet har blivit så pass viktigt i 

dagens samhälle. Säljaren berättar att han upplever att det är en svårare balansgång än 

tidigare. Då handeln har gjort att skicket på bilar inte längre spelar så stor roll, är bilen 

inte billig så är den inte av intresse för konsumenter ändå.  

”Jag har någon kund som krockade med sin bil och väntade på att min 

semester skulle vara färdig för att hon skulle köpa den (ny bil) av mig då” 

– Säljaren.  

Det är det bästa betyget säljaren säger att han kan få, att han har någon som är så nöjd. 

Vi siktar på långsiktiga relationer men sen inser vi att vissa inte bryr sig, ska säljaren 

lägga mycket energi på det är det klart att det kanske ger någonting men i många fall 

så ger det ingenting. Då är det mer att vi får kunden att känna tryggheten att vi ställer 

upp för dem berättar säljaren. Kunder som är nöjda med sina bilar och den service de 

har fått har en tendens enligt säljaren att rekommendera dem till sina vänner och 

bekanta, vilka vid senare tillfällen besöker bilhallen. ”och bättre reklam kan man inte 

få… om någon man litar på säger att det är en bra bil” säger säljaren.  

4.1.3. Kommunikation 

Säljchefen säger uttryckligen att en kund som skickar ut en förfråga via internet 

skickar troligen förfrågan till flertalet andra. ”Är då Holmgrens Bil först att svara och 

ringa upp eller i alla fall ger någon form av respons, sitter vi lite i förarsätet” säger 

säljchefen. Enligt säljchefen handlar all form av respons i grund och botten till att få 

kunden att komma in till bilhallen. Idag finns det en chattfunktion via Holmgrens Bil 

internethemsida säger säljchefen, men han upplever en svårighet i att de inte har en 

heltidsanställd som bemannar den. Säljchefen menar att då säljarna inte alltid befinner 

sig vid sin dator kan det vara kunder som inte får svar så snabbt som de vill ha. 

Säljaren berättar att det inte är så många kunder som hör av sig efter ett bilköp som 

han först trodde. Han berättar att det tar en timmes genomgång av bilen med kunden 

vid varje leverans samt ringer han upp  en vecka efter köpet och undrar hur det går 
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säger säljaren. Det kan vara några små frågor angående knappar eller funktioner i 

bilen men väldigt få kommer in själva och ber om förklaring menar säljaren.  

Säljchefen påpekar att det är den personliga kontakten som är väldigt viktig. 

Övergripande tror säljaren att kunder gärna vill ha en fysisk kontakt, att kunna träffa 

den person som säljer en bil eller tillbehör. Säljchefen säger att han försöker bygga 

upp och tvinga säljarna att förstå att Holmgrens Bil måste ha relationer med sina 

kunder. Det går inte att enbart sälja en bil och ringa upp efter fem år och fråga om de 

vill köpa en ny bil. Men har säljaren ringt en gång per år eller haft någon form av 

kontakt, kanske skickat ett julkort, blir det lättare för Holmgrens Bil att få in kunderna 

till bilhallen igen och där av kanske kunderna köper en bil igen. 

Säljaren berättar att det finns en kommentarsfunktion på Holmgrens Bil 

internethemsida där människor kan gå in och skriva vad de tycker om bilarna, 

framförallt på de nya bilarna. Säljaren uttrycker dock att det är riskfyllt att ha den 

funktionen då han vet att det finns människor som inte kommenterar på ett smakfyllt 

sätt, då de personerna oftast har omöjliga krav för säljaren att tillgodose.  

”Hade jag haft den perfekta bilen som fungerar för alla, då hade jag haft ett 

väldigt lätt jobb och bara sitta här och räkna in alla affärer”. – Säljare.  

För 90 procent av mina kunder hade resonerat som så att du får vad du betalar för, 

medan vissa kunder vill ha den dyraste BMW för priset av våra billigaste bilar 

tillägger säljaren.  

4.1.4. Mobilapplikation 

Säljchefen berättade att Holmgrens Bil testat att ha en applikation, vilken han menar 

inte gick särskilt bra. Säljaren ansåg sig ha svårt att utvärdera den förra applikationen.  

”Jag sitter med bilarna fysiskt varje dag och tittar på dem, så jag hade ju inte 

ens appen i telefonen för jag hade ingen nytta med den”. - Säljaren 
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Säljaren har dock uppfattningen att många av hans kunder anser att Holmgrens Bil 

internethemsida är osmidig och att kunderna därigenom inte får särskilt mycket nytta. 

Säljaren menar vidare att en applikation behöver vara snabb, enkel och att den inte får 

innehålla för många olika steg. Steg ett är att få kunden att ladda ner applikationen, 

vilket säljchefen föreslår kan ske när kunden kommer in till någon av Holmgrens Bil 

bilhallar. Men huruvida Holmgrens Bil är redo för en applikation vet inte säljchefen. 

Dock påpekar säljchefen att det har svängt över från stationära datorer och bärbara 

datorer till mobila enheter, vilka konsumenter använder mer idag, vilket gör att 

Holmgrens Bil måste tillhandahålla de plattformar som krävs för att synas. Säljchefen 

säger uttryckligen att en icke-mobilanpassad hemsida är bedrövlig att navigera i en 

smarttelefon.  

Säljaren delar upp hur han tror att kunderna vill ha det innan köp och efter köp i en 

mobilapplikation utifrån erfarenheter med kunder.  

Innan köp: Efter köp:

- Lättillgänglig information om bilar - Logga-in funktion

- Aktuellt på eftermarknaden - Kontaktuppgifter

- Kontaktuppgifter - Serviceinformation

- Prisinformation - Förberedelser inför service

- Jämförelsefunktioner - Information om fel

- Skicka in förslag till tid för möte - Tjänsteinformation med priser

- Notifikationer nyheter

Tabell 3. Holmgrens Bils anställdas uppfattning. Källa: Egen.  

Säljaren säger att fram tills kunden har handlat bilen ska det vara smidigt att få reda på 

allting, att det exempelvis finns avtal att välja på. För att underlätta för kunderna säger 

säljaren att han tror att information från dem personerna som redan kör bilen hade 

bemöts positivt. Om andra personer uppfattat några problem, för- och nackdelar med 

bilen, vilket är sådan information som konsumenter redan kan få tag i på alla forum.  

Säljaren menar att det redan är så mycket i kunders liv idag och att det kanske inte var 

så för tio år sedan då kunden inte hade så mycket runt sig. 
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”Lägger kalendern ner så är det kört, du vet inte vad du ska göra i 

eftermiddag”- Säljaren 

Säljaren uttrycker att en applikation från ett bilhandelsföretag behöver ha den tekniska 

informationen som de i dagsläget inte har på varje bil och därmed kunna svara på de 

flesta frågorna. Skatter, släpvagnsvikter, totalvikter, förbrukning registreringsdatum 

och garantier som är kvar på begagnade bilar, är några exempel som säljaren föreslår. 

Han tillägger sedan serviceinformation, när den var servad sist om det är begagnat och 

när det är dags igen, samt om det är kamrem eller kamkedja.  Både så att kunderna kan 

leta själva och som ett användningsverktyg i bilhallen för säljarna.  

Efter bilköpet tror säljaren att servicemottagare behöver ringa kunder även om det 

finns en mobilapplikation. Idag fyller säljarna i när bilen ska servas så att 

servicemottagningen kan ringa upp kunden och berätta att servicetiden börjar närma 

sig och sedan boka in en tid. En mobilapplikation hade enligt säljaren kunnat 

underlätta i den mån att kunder hade varit mer förberedda på att service närmar sig. 

Men sedan tror säljaren att det behöver finnas en telefonkontakt för att kunden ska få 

veta vad servicen kostar, då det kan skilja beroende på vilket väglag bilar kört på. 

Säljaren tror att den kontakten är viktig då det är relativt mycket pengar som ska 

betalas för tjänsten, kunderna ska inte enbart känna att de är pengar för Holmgrens Bil. 

Säljaren menar bestämt på att kunden inte ska vara en i mängden utan att det faktiskt 

ska kännas att det är just den kunden som kommer in och att det är just den kunden 

som servicemottagaren vill träffa, samt att det är just deras bil som ska servas.  

Säljchefen funderar kring mobilapplikationen när han säger att det behöver hända 

grejer i den hela tiden, den behöver vara levande. Säljaren menar att 

mobilapplikationen skulle kunna ha en logga-in funktion, han drar en parallell till 

Hyundais internethemsida, där kunderna kan gå in och läsa informationen som säljaren 

har lagt upp kring deras bil. Det finns vissa kampanjer som läggs upp där angående fel 

som behöver korrigeras i bilar säger säljaren. Säljaren menar att det vid sådana 

tillfällen skulle vara smidigt att lägga upp på kundens sida att det kommer hem ett 

brev angående det aktuella felet, vad det innebär, att det är gratis, samt tidsaspekten av 
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att korrigera felet. Då vet kunden redan vad det handlar om när vi ringer säger säljaren, 

vilket gjort att kunden hunnit förbereda sig på vad som kommer.  

Säljchefen berättar att det behöver finnas pushnotiser i mobilapplikationen, en röd 

liten markering på applikationen att det finns ett meddelande som väntar. Vilket kan 

komma genom påminnelser angående att boka servicetid, att ett meddelande från 

chatten väntar eller att det är en tid bokad dagen efter. Information om kringtjänster 

som däckhotell och lackförsegling är något som säljaren även tror kan vara smidigt att 

ha i telefonen. Det borde även gå att skicka in förslag till tidsbokning av möte, det 

skulle dock inte vara möjligt i praktiken att själv kunna boka in ett möte med en säljare 

själv säger säljaren. Detta för att det ofta finns bokningar längre fram på 

eftermiddagen som påverkar arbetet under dagen. Enligt säljaren är grundpriser ett 

måste för en mobilapplikation tillhandahållen av en bilförsäljare, det ska inte vara 

jobbigt att få fram priser på bilar och kunderna ska absolut inte behöva ringa för att få 

veta priset. Jämförelser mellan olika bilar är viktigt från säljarens erfarenheter av 

kunders frågor, idag menar säljaren på att den sökande nästan behöver veta vad de vill 

ha innan de börjar söka. På internethemsidan är sådant här svårt enligt säljaren, kunden 

behöver nästan veta rätt modell för att finna en bil som uppfyller kriterierna. Redan 

färdiga sökkriterier borde finnas enligt säljaren, att alla bilar ligger inlagt på namn och 

att det finns underkategorier som går att välja mellan.  

En funktion i applikationen som är av yttersta vikt enligt säljaren är tillgängligheten på 

att komma till rätt säljare. Hjälpen ska komma direkt och inte efter två arbetsdagar, då 

har vi nog tappat kunden säger säljaren allvarligt. Säljaren menar att kunderna måste 

känna att om de vill så kan de få fram all information de vill ha, vilket är smidigare än 

att åka in till bilhallen. Har mobilapplikationen det, så tror säljaren att bilhandlaren har 

kommit väldigt långt hos kunderna. Säljchefen menar att en bilhandelsapplikation 

behöver innehålla en möjlighet för kunderna att kunna öppna en chatt. 

”Kunderna förändras, så måste vi”. – Säljchef.  
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4.2. Fokusgrupp 
Namnen på respondenterna är fiktiva för att skydda deras identitet, samtliga använder 

smarttelefon och har införskaffat en bil antingen genom en bilhandlare eller genom en 

privat andrahandsmarkand.  

P1  P2  P3   

Man, 25 år. Kvinna, 25 år. Man, 23 år.   

P4  P5 

Kvinna, 23 år. Man, 27 år.                 

4.2.1. Mobilapplikation 

Mobilapplikationer är något som alla respondenter använder flertalet gånger varje dag, 

konstant under dagen. Att använda mobilapplikationer är det första respondenterna gör 

när de vaknar och det sista de ser innan de somnar. Mobilapplikationer används för att 

de är enkla, det går snabbt att använda dem och de förenklar vardagen genom att 

respondenterna slipper använda sig av sökmotorer för att finna information. 

Mobilapplikationer är något som generellt laddas hem vid tristess, vilket gör att det 

ofta inte finns någon stor mening bakom nedladdandet. Det kan vara att 

respondenterna har tråkigt hemma i soffan till på bussen. Om applikationen inte roar 

respondenterna efter nedladdningen så glöms de ofta bort, och flertalet mappar i 

telefonerna bildas med applikationer som knappt är öppnade. Mobilapplikationer har 

även laddats hem när respondenterna var ute efter någon specifik funktion.  

Mobilapplikationer är inte direkt något som respondenterna laddar hem på grund av 

andra har i sina telefoner. Det kan vara en vän eller bekant som rekommenderar en 

viss applikation som väcker ett intresse hos respondenterna, men de frågar inte någon 

av vad de har i sina telefoner. Respondenterna söker inte heller information om 

applikationen mer än i AppStore eller Android Market, de menar att forum känns för 

stort för enbart en applikation. Ofta laddar respondenterna ner en applikation för att 

den ligger på en topplista, för då vet respondenterna att det är många andra som laddat 

hem applikationen och att den fungerar bra. Förväntningar på applikationer är i 
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allmänhet låga, det ska enbart fungera. Respondenterna nämnde begrepp som att det 

inte ska lagga, den ska fungera, det ska gå fort, om applikationen stänger av sig vid 

användning kommer den att tas bort direkt. Mobilen anses generellt sätt vara ett 

alternativ till den bärbara datorn. Det finns dock begränsningar för vad mobiltelefonen 

klarar av rent storleksmässigt, då skärmen ofta är för liten för att få en helhetsbild av 

objekt som läses eller tittas på via enheten.  

Inom applikationer är det delade meningar angående pushnotiser som är en röd 

markering på applikationen om att någonting hänt i den. Vissa menar på att dessa är 

väldigt givande medan andra alltid stänger av funktionen när de laddar hem en 

applikation. De är alla överens om att det ska vara lätt att sätta igång och stänga av 

push-notiser och de vill gärna ha en funktion för att ställa in vilka push-notiser som 

ska komma från appen, så att det inte bara är antingen eller. Det ska vara enkelt att 

hittar var i applikationen sådana inställningar kan göras. ”det ska vara lätt, du ska inte 

behöva ringa företaget” säger P1.   

Blocket är en andrahandsmarknad i en mobilapplikation som de flesta respondenterna 

har i sin telefon. P3 säger att han har använder Blocketapplikationen för att den är 

typiskt smidig, ”den var enkel, nästan enklare än hemsidan när man sitter vid datorn 

tycker jag”. Han fortsätter att säga att den går fort, den är enkel och det gick snabbt. 

Flera stämmer in där och menar på att filtreringsfunktionen som finns i Blocketappen 

är en viktig funktion. När det är någonting som säljs fort via internets 

andrahandsmarknader, så som en cykel i Kalmar, anser respondenterna att det är 

enklare med en applikation. Det är inte alltid det går att koppla in sig på en dator, men 

mobilen finns alltid med säger P5.  

4.2.2. Bilköp 

Respondenterna är överens, skulle de köpa en bil idag så skulle de nog tänka mer på 

en bilhandlare än via den privata marknaden, även när det gäller begagnade bilar. De 

känner att det finns en trygghet i att köpa från en bilhandlare då det är någon de kan 

prata med om rättigheter och det finns någon att skylla på om det skulle visa sig vara 

något fel. Bilhandlaren kan även korrigera diverse fel på en bil som har uppkommit, 
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medan det är en svår process om bilen är köpt via en privat andrahandsmarknad såsom 

Blocket.se. P1 menar att om en bil köps via en privat andrahandsmarknad är det svårt 

att bedöma skicket på bilen, det kan finnas slitage som inte syns och eller något som 

glöms bort att kolla. P2 menar istället att det helt beror på vilken bil det handlar om, 

en väldigt gammal bil kan hon tänka sig köpa från Blocket.se, medan hon vid en 

relativt ny bil vill införskaffa den via en bilhandlare. Nästan alla respondenter höll 

med att om det är ett akut behov av en billig bil så är det en fördel att handla den från 

en privat säljare. P4 nämner i diskussionen att hon helst vill gå till bilhandlare för just 

tryggheten om det hade varit någonting med bilen så skulle hon veta vem hon kunde 

skylla på. Alla respondenter upplever att det skulle vara lättare att få genom sina 

rättigheter när det gäller bilköp från en bilhandlare än en från en privat säljare.  

Inom köpprocessen är det av vikt för respondenterna att tala med antingen sin familj 

eller någon som kan lite mer än dem själva om bilen. Det är först efter respondenterna 

har talat med familj eller bekanta som de kan bolla idéer med säljare. Vidare hade 

nästan alla en uppfattning om att säljare inte alltid talar sanning, utan kan vrida och 

vända på en del information samt utelämna viktiga detaljer. Därmed tycker 

respondenterna att det är av vikt att läsa om just den bilen som säljaren har talat om i 

bilhallen. P1 menar att han kan eftersöka information forum där andra personer kan ha 

skrivit om sin körupplevelse. De andra respondenterna upplever dock att forum inte 

ofta är att lita på, P5 poängterar att ”det är så anonymt. Där sitter ju till och med 

säljare som skriver upp sina företag.”. Respondenterna uppfattar även att det ofta är 

missnöje som tas upp på forum, P1 menar dock att han kan ta avstånd från en bil om 

det är många på ett forum som skriver negativa saker om den. För att kunna förstå 

bilens egenskaper hade P2 kunnat läsa på forum, men då hade hon även letat efter 

röster i olika forum så att hon inte hade läst olika saker från samma person som 

skrivit. P4 tänker efter och säger att hon kan läsa på forum men att hon sedan 

dubbelkollat med sin familj angående bilen, känner inte dem samma som forumet så 

lyssnar hon med på familjen.  
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Angående om märket på både bilen och handlaren är av vikt svarar respondenterna 

olika. P2 och P4 kände att om de har hittat ett märke de tycker om skulle de hålla sig 

till det. Ofta hade de även varit ett märke de hade en liten kunskap om, de skulle veta 

vad märket innebär. P2 menade att en stor och viktig del i processen är provkörandet 

av bilen då det är där hela känslan kommer fram för både nya och begagnade bilar. P1 

och P3 ansåg att de inte spelade så stor roll vilket märke det var men att den 

personliga servicen skulle spela en viktig del i ett återköp. P5 uttryckte att om han 

hittar något han tycker om så stannar han rätt länge, det märket ska behöva göra 

honom besviken för att han ska byta. Han poängterar att han är mindre lojal mot en 

handlare än ett märke, hittar han en säljare han trivs med kommer han att gå till den 

personen igen men han uppfattar inte sig lika lojal mot återförsäljaren i allmänhet. 

Alla respondenter uppger i diskussionen att bemötandet de får spelar en stor roll i om 

de kommer att stanna kvar hos en handlare eller inte. Det behöver inte heller enbart 

vara innan ett köp utan präglas även i efterservice som de erhåller. P1 säger ”Blir jag 

besviken under den tiden jag har bilen skulle jag nog kunna byta, även om servicen 

vid tiden för köp var bra.”.  

P2 säger lite uppgivet att hon alltid har velat ha en mekare, en som hon kan lämna in 

bilen till som bara fixar allt, så den är tiptop när den ska besiktas och hon slipper tänka 

på någonting då den bara ska gå igenom. Diskussionen leder in till att det har funnits 

en del rykten om bilmekaniker. P5 säger uttryckligen ”du lämnar in bilen för att byta 

olja och så sitter där fyra nya vinterdäck på den när de rullar ut den och så kostar det 

12 000.”. Han menar sedan att han inte tror att det är så idag, utan att det finns en 

ärlighet i allting, men att han enbart vill få det som han faktiskt behöver när han 

lämnar in någonting. Han berättar vidare att han värderar när en bilmekaniker alltid är 

tillgänglig och att han helst vill ha bilen fixad dagen efter den har gått sönder. P2 

stämmer in och säger att en bilhandlare ska ha viljan att hjälpa till och P1 säger att han 

inte vill få uppfattningen om att bilhandlaren tycker att ärendet är jobbigt.  

Personlig service är något som är viktigt för respondenterna när det kommer till 

bilköp. Dock menar alla på att det krävs en gedigen informationssökning från 
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respondenternas sida innan de lyssnar på säljaren, då de själva inte anser sig vara 

tillräckligt kunniga. P2 nämnde att hon behövde söka efter information för att se 

vilken bil som passar för henne medan P3 menade på att om han ska ha en bil länge så 

behöver han veta att den drar lite bensin. P2 uttrycker sig ”Jag är inte så insatt, inte så 

kunnig om bilar, så jag hade behövt göra en del eftersökningar. Lära mig lite först om 

vad jag ska ha för bil.”. När diskussionen leder in på förväntningar talar 

respondenterna om att de har negativa förväntningar, de är rädda för att bli lurade. P1 

säger att försäljare bör veta vad de pratar om, är det någonting som de inte kan så 

måste de kolla upp det direkt och lämna svar nästan omgående. Den positiva 

förväntningen P2 skulle ha är att bilhandlaren skulle ha en färdig och snabb lösning 

för henne och hennes bil, då skulle hon känna sig trygg.  P5 nämner att bilhandlare ska 

se honom direkt när han kommer in i bilhallen, är dem upptagna menar han på att de 

ska vinka till honom och signalera att han är sedd. ”det har ju hänt flera gånger när 

man går in och ska titta på bilar att man blir bortignorerad.”.  

Relationer med bilhandlaren är något som inte verkar vara särskilt uppskattat för 

respondenterna, P4 säger att hon inte vill att säljaren ringer varje år och frågar hur det 

är med bilen. P5 kompletterar uttalandet med att det för hans del räcker med ett 

uppföljningssamtal någon månad efter bilköpet för att se om han är nöjd och allt 

fungerar som han tänkte. P2 menar att det skulle vara trevligt om de ringde efter 

service men inte att det blir vid ett flertal tillfällen. Istället menar respondenterna att 

säljaren från bilhandelsföretaget behöver vara tillgänglig för frågor. Det ska finnas 

namn och nummer på en pappersbit att det är han som sålde bilen och det är han som 

ska svara när jag ringer säger P5. Både P2 och P4 menade även att om någon 

kommunikation ska finnas från bilhandelsföretaget så bör det vara genom ett sms eller 

ett mail och inte via telefonsamtal.   

4.2.3. Bilhandlarens mobilapplikation 

En lokal bilhandlares applikation är inte så relevant för P5, han anser istället att 

producentens bilapplikation skulle vara av mer värde för honom och han nämner Ford 

Sverige som ett förslag. Därigenom skulle han möjligen vilja få upp alla begagnade 
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Ford nationellt och inte enbart lokalt, skulle en lokal bilhandlare ha en 

mobilapplikation som kunde skicka vidare honom till bilar nationellt skulle han 

uppskatta den. De andra respondenterna menar dock att en lokal bilhandlare även hade 

varit uppskattat. P1 och P5 menar bägge på att en filterfunktion är det huvudsakliga i 

en bilhandlares mobilapplikation. P1 uttrycker ”vill jag bara kolla på Audi så kan jag 

göra det.”, han menar vidare att det enbart ska komma upp tillgängliga Audi och 

gärna med en filterfunktion för att ställa in geografiskt läge. 

”För det filtret är jätteviktigt.. det är a och o i hela applikationen, när man ska 

kolla på begagnad bil eller ny, då är ju filtret det viktiga, du kan lägga till 

årtal, ta bort miltal, de som har åkt långt och allting.”. Poängterar P5. 

P2 lägger till att hon uppskattar om det finns bevakningsfunktioner i applikationer och 

därmed även inom bilhandeln, att hon ska kunna ställa in bilmärke, årtal och antal mil, 

för att sedan få en push-notis i telefonen om att bilhandlaren har en bil som matchar 

bevakningen. Då kunde det även komma upp att valet av bilar inte finns i just den 

regionen som det är sökt på utan att det finns en bil i Växjö som motsvarar kraven. P1 

stämmer in med att det är bra att se närmaste bilhandlare som har just den bilen som 

han är ute efter.  P5 säger uttryckligen att bilarna som finns i applikationen måste vara 

uppdaterade, det ska inte hända att han sett en bil och blivit intresserad men att när han 

kommer fram har den varit såld för en vecka sedan. Han hade då tappat förtroendet för 

bilhandlaren och mobilapplikationen.   

Inom en mobilapplikation tillhandahållen av en bilhandlare menar respondenterna att 

det enkelt måste finnas kontaktuppgifter om de vill ringa eller maila. Det uppkom 

även att respondenterna uppskattar chattfunktioner via mobilapplikationer och därmed 

skulle de även tänka sig att det hade varit en snabb informationskälla. Kontakten är 

jätteviktig för P5, han menar att många internethemsidor har chattfunktioner som tar 

väldigt lång tid att få svar tillbaka. P1 lägger till att han tycker att en chattfunktion ska 

finnas mellan vissa tidpunkter på dygnet och att det finns någon form av kösystem 

som tickar ner tills det är hans egen tur. P2 fyller i diskussionen när hon säger att det 

ska vara en snabb respons för att den ska betyda någonting. För kommunikationen 
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anser respondenterna att en mobilapplikation är att föredra framför internethemsidor 

och mobilanpassade hemsidor. De talar om att notisfunktionen hade varit en bra 

funktion för att visa att de fått svar från bilhandlaren genom chattfunktionen. P2 

tänker efter och säger att hon kan tänka sig att det räcker med en mobilanpassad 

hemsida för informationssökning innan ett köp för henne, men att hon vill ha en 

applikation efter bilköpet. Det skulle underlätta bokning av service och för att finna 

kontaktuppgifterna till den som har sålt bilen om det skulle vara något frågetecken 

med bilen.  

Innan köp: Efter köp: 

- Lättåtkomlig information och pris - Logga- in funktion

- Sökfunktion, filtrering - Personliga inställningar

- Bevakningsfunktion, pushnotis - Bokningar

- Kontaktuppgifter - Se serviceplatser

- Aktuellt på eftermarknaden - Felsökning

- Enkel och avancerad information

Tabell 4. Fokusgruppens uppfattning. Källa: Egen  

Det ska finnas grundläggande information om bilarna som visas genom applikationen 

men det behöver även finnas viss avancerad information för de som är mer kunniga 

angående bilar. Det kan finnas så att det behöver tryckas på en knapp för att all extra 

information ska dyka upp menar P5. Det behöver enligt P2 finnas bilder på bilarna 

som ska gå att zooma in så att det går att se hur bilen ser ut även på nära håll. 

Respondenterna är överens om att grundläggande skiften som att byta färg på nya bilar 

kan finnas, men ska det vara mer detaljerat sätter de sig hellre vid datorn på grund av 

skärmens storlek. Om det finns sådana inslag i mobilapplikationen, att välja färg, 

fäljar och diverser tillbehör, så måste det finnas en sparfunktion så att det går att 

öppna upp hemma menar P2. Detta för att hon kan tänka sig att hon sitter på en buss 

eller någon annanstans förutom i hemmet med mobilen och tittar på bilar. 

Tilläggsdelar och tjänster bör finnas med pris för att underlätta uträkningen av sina 

kostnader säger både P1 och P2. P5 uttrycker att han tror att det går att hålla sig till en 

mobiltelefon längre när det gäller begagnade bilar än när det gäller nya, just för att på 
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en begagnad bil finns det inte så mycket tillägg och färgbyte. Han anser att en 

bilhandlares mobilapplikation bör i största del innehålla begagnade bilar och inte så 

många nya. P3 håller med och lägger till att det kan vara bra med en mobilapplikation 

för att få se vilka nybilsmärken de har och vissa modeller för att se vad de har att 

erbjuda i bilhallen. 

Efter ett bilköp säger P1 att han skulle uppskatta någon form av logga-in funktion i en 

applikation, där alla hans och säljarens uppgifter kunde finnas. Det skulle även kunna 

gå att lägga in viss information angående kommunikation och antalet påminnelser och 

nyhetsutskick. P4 menar att hon hade uppskattat att det blev personligt via en 

mobilapplikation, åter igen skulle hon uppfatta det som en trygghet att snabbt och 

enkelt kunna finna säljarens uppgifter och få kontakt. P3 anser dock att han inte vill att 

det ska vara krav i applikationen att behöva logga in, då skulle han inte vilja använda 

den. Han hade uppfattat att det blev jobbigt att använda applikationen när han hade 

behövt skapa ett konto. P1 säger då att han tycker att säljaren ska erbjuda sig att hjälpa 

till med att skapa ett konto under tiden köpet genomförs. ”För då slipper man göra 

det själv, och då är det inte lika jobbigt för en själv. Då får man ju det på köpet för en 

sådan funktion får inte kosta extra.”.  

Funktionerna inom applikationen är något som respondenterna anser väldigt lika om, 

den ska innehålla en bokning för service och det ska gå att boka in ett möte om de har 

hittat en bil som är intressant och vill veta mer. Bokningen av möte angående en 

speciell bil anses vara viktig för att respondenterna ska uppfatta att de får rätt 

bemötande angående bilköpet. Det behöver även enligt P5 finnas en funktion där det 

går att se servicepartners eller auktoriserade serviceverkstäder även om han befinner 

sig någon annanstans i landet än där bilhandelsföretaget ligger. En mobilapplikation 

behöver enligt P4 innehålla någon form av felsökning av bilar för att hon skulle anse 

den vara funktionell efter ett köp. Märker hon att det är något med bilen vill hon 

kunna se de vanligaste delarna i en mobilapplikation då hon menar på att hon alltid har 

den med sig.  
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Gällande bilköp via en mobilapplikation eller via internet är respondenterna skeptiska 

till. De vill ha den personliga kontakten under köpet och ser inte mycket mening i att 

köpa en bil från internet. ”Har jag provkört bilen så kanske jag skulle kunna över 

väga att boka tid för köpet, men jag skulle nog inte genomföra själva köpet och föra 

över pengar.” säger P1 och P4 instämmer. Respondenterna diskuterar att de själva 

endå hade velat köra hem den nya bilen och därmed skulle göra köpet fysiskt i 

bilhallen. P5 menar att när det talas om priset för en bil är inte internet ett alternativ, 

dels för att P1 hävdar att resurserna inte alltid finns på kontot, och dels för att det 

krävs en personlig kontakt vid ett så stort köp och hänvisar till trygghetsaspekten. 

Därmed menar alla respondenter att funktionen för köp inom en applikation inte är 

nödvändig, det skulle nästan göra den oseriös.  

Kommunikationen inom en mobilapplikation ska vara ensidig till en början menar 

respondenterna. Det ska under inga som helst omständigheter startas en konversation 

när de använder applikationen, skulle detta uppstå känner sig respondenterna uttittade 

och därmed skulle de ta bort applikationen genast. Det som skulle uppskattas av 

respondenterna är dock ett val i mobilapplikationen som de aktivt kan välja att bli 

kontaktade. P2 gör ett exempel när hon säger ”Vi har sett att du är intresserad av den 

här bilen, det finns en kvar. Vill du bli uppringd så skriv in ditt telefonnummer.”. Det 

motsätter sig P5 till då han hade känt sig övervakad av mobilapplikationen. Han 

menar mer att om han är inne och tittar på en bil så ska det finnas en knapp som säger 

”Vill du bli kontaktad av en säljare?” och att han därigenom kan välja att skriva in sitt 

telefonnummer där. Alternativt om det finns en logga-in funktion där hans uppgifter 

redan är inskrivna. Genom mobilapplikationen ska det då komma en pushnotis när en 

säljare har svarat och det måste vara en snabb respons menar alla respondenter, annars 

är risken att de glömt bort chatten och bilen helt. 

Respondenterna finner det inte nödvändigt att det ska finnas rekommendations- och 

kommenteringsfunktioner i bilhandlarens applikation. De anser mest att det skulle 

vara onödigt och att det är helt meningslöst.  
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4.3. Intervjuer 
Namnen på respondenterna är fiktiva för att skydda deras identitet, samtliga använder 

smarttelefon och har införskaffat en bil antingen genom en bilhandlare eller genom en 

privat andrahandsmarkand 

Pa   Pb              Pc                   Pd 

Man, 22år. Man, 25år.               Kvinna, 28år.       Man, 28år. 

Småland  Skåne              Östergötland       Småland 

 

 

Pe  Pf              Pg        Ph 

Kvinna, 46år.  Man, 46år.              Kvinna, 57år.       Man, 59år.  

Östergötland Östergötland              Skåne       Skåne 

 

4.3.1. Mobilapplikation 

Mobiltelefoner är någonting som alla deltagare använder, egentligen utan att ens 

reflektera över det. De flesta uttalar sig om att de inte har så många applikationer samt 

att det inte är någonting märkvärdigt. ”Nej, jag har nog inte så mycket appar..” säger 

Pe. Men när hon och de andra respondenterna ombads att berätta om vilka de hade i 

sin telefon som de använde så kom det fram väldigt många. Detta gjorde flertalet av 

deltagarna nästan förvånade när de även ombads att tänka efter om vad de använder 

sina applikationer till.  

Mobilapplikationer används bland annat när det inte finns tillgång till en dator, de 

används på raster på arbetet, i bilen påväg till träningen eller vid slötittande på tv. 

Flertalet respondenter använder även mobilapplikationer i sitt arbete för att förenkla 

det. Pb säger att han använder applikationer för att kunna hänga med i vad som händer 

runt omkring honom och vad vänner hittar på. Pg säger betänkt att människor själva 

skapar sig det där beroendet på något vis, kanske för att det är så pass lättillgängligt 

som det är och för att hon faktiskt får den informationen hon söker. Det som är bra 

med applikationer är att det går att leta upp saker mitt i en diskussion med andra 

människor  
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Smidighet är något som ständigt kommer upp i diskussionen kring mobilapplikationer, 

Pc säger att det ofta går snabbare att komma fram till specifika saker än vad det gör 

via en dator. Pd instämmer och säger att det positiva är att de kan användas när som 

helst och även var som helst. Pe säger att hon inte direkt surfar via mobiltelefonen 

annat än vid användning av mobilapplikationer. Hon menar att mobilapplikationer är 

någonting som är väldigt lättillgängligt eftersom mobiltelefonen följer med var hon än 

befinner sig. Vilket egentligen alla deltagare håller med om.  

Kontakt och information är någonting som associeras med mobilapplikationer för flera 

av deltagarna. Pg menar att det är snabbt och lätt att få fram och att hitta saker i 

applikationen. Det går på ett naffs att göra saker i telefonen och de är tillgängliga för 

att de går att ta fram när behovet uppkommer. För Pf är det även viktigt att få tillgång 

till information snabbt, det går eftersom telefonen har han alltid med sig i fickan. 

Egentligen tycker inte Pa att han har någon specifik nytta av mobilapplikationer utan 

att det i grunden handlar om att ha vetskap om vad som händer. 

Påverkan av andra när det gäller mobilapplikationer är delvis påtaglig i 

diskussionerna. Vissa säger att de inte alls påverkas men som ändå använder sig av 

exempelvis applikationer för att andra har dem. Pa säger att om en applikation verkar 

vara något som han har nytta av så skulle han ladda hem den och testa. Skulle det visa 

sig inte stämma så skulle han ta bort applikationen direkt. Han har tittat på topplistor 

men de rekommendationerna är inget som avgör nedladdning för honom. Ph tittar inte 

alls på rekommendationer kring applikationer, han tittar heller aldrig på topplistor. 

Han har de applikationer som han har, sedan blir det inte mycket mer säger Ph. Någon 

som däremot tittar på både listor och rekommendationer är Pg, hon brukar till och med 

läsa i tidningar om det är någon som är bättre än andra. Ofta gör hon det när det gäller 

underhållningsapplikationer till sina barnbarn. Hon menar att om det är någonting som 

är mer populärt så laddar hon också ner det för att testa.  

Beroende på hur mobilapplikationen ser ut så reagerar Pa olika, är den bra utformad 

spelar det inte någon roll att antingen använda den eller använda internet på datorn. Är 

mobilapplikationen däremot dåligt utformad så orkar han inte med den 
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överhuvudtaget. Han menar att det finns tre olika saker som är viktiga hos en 

mobilapplikation, den ska se bra ut, vara enkel och den ska alltid fungera. Pa säger att 

han har erfarenhet av att applikaitoner inte fungerar och det blir bara jobbigt, vilket 

gör att han tar bortdem direkt. Pg menar att hon lär sig applikationerna efter hand och 

desto lättare dem är desto mer använder man dem pekar hon på. Dem som är bra att 

använda. Det som gör att Pe använder applikationer hellre än internethemsidor är den 

enkla skrollfunktionen där hon fysiskt kan använda händerna lätt och enkelt för att 

navigera.  

Det som är mobilapplikationens nackdel är att skärmen är i ett litet format, vilket gör 

att ungefär hälften av intervjupersonerna fördrar att använda en surfplatta hemma. Pg 

påpekar dock att hon inte tar med sin sin surfplatta på grund av storleken och att det 

utanför hemmet då används mest mobilapplikationer.  

4.3.2. Bilköp 

Pa och Pb handlade sina bilar privat från Blocket-annonser då de anser att bilhandlare 

tar ut för mycket i mellanskillnad för samma bil som går att finna på Blocket. De 

menar båda att den garanti som bilhandlare lämnar inte är någonting som de har 

användning av. Pb menar att det ofta går snabbt och smidigt att handla via Blocket 

samt att han vid senaste bilköpet själv valde att skriva ett kvitto på köpet mellan 

honom och säljaren. Både Pa och Pb föredrar att handla sina bilar privat via Blocket 

för att närheten och priset tilltalar dem mer. Bägge två jämförde några gånger med 

bilhandlare, vilket gjorde att de snabbt såg vilken skillnad det var i pris mellan två 

jämnställda bilar. Pa lämnar in sin bil på hos en lokal verkstad som hela hans familj 

använder, han menar på att det är viktigt att känna tillit till den som ska serva bilen. Pb 

är själv traktormekaniker och gör det mesta själv på bilen, därmed har han inte något 

behov av en verkstad för tillfället. Skulle väl service behövas för Pb så spelar 

tillgängligheten en större roll än priset. Han menar att när han har bil så känns det inte 

bra utan den, därmed vill han ha den vidgjord så snabbt som möjligt.  

De resterande deltagarna berättar att de handlar av bilhandlare, flertalet är lokala. På 

frågan om varför så menar Pf att det är bekvämt med en närhet till service, en 
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tillgänglighet som uppfattas som trevlig. Flertalet instämmer med att en lokal 

bilhandlare ofta har ett bra pris och att det sällan händer någonting konsitgt, vilket 

enligt Pe kan bero på att de har goda kontakter med varandra. ”Det känns som att de 

alltid har tid att svara på frågor eller vara tillmötesgående.” Pf. Pd tillägger att det 

ofta enbart är att ringa så löser bilhandlaren de problem som uppstått väldigt smidigt. 

Han menar att det är väldigt snabb service och att bilen ofta är klar samma dag eller 

dagen efter. Pg säger att just vid det senaste bilköpet kunde det lika gärna varit en 

privatperson som sålde den då det var en specifik modell och årgång som skulle 

inhandlas. Dock menar han att det ofta är mycket smidigare och lättare med 

bilhandlare än vad det är med privatpersoner enligt hans erfarenheter. Han menar att 

det inte finns så mycket säkerhet om det händer någonting när han handlat från en 

privatperson. Det som gjorde att Pc köpte en bil via en lokal bilhandlare var att de 

ansåg att vikten låg i att hon och hennes familj skulle få känna på bilen, att den var 

rymlig nog för både barnvagn och hundar. De lät henne låna hem bilen över en helg 

vilket möjliggjorde för Pc och hennes familj att kunna packa in och ur bilen under hela 

helgen, samt även köra några rundor.  

Övergripande varför deltagarna har valt att handla från en bilhandlare har varit att det 

är en trygghet för de flesta om det skulle visa sig finnas några dolda fel på bilen. Både 

Pg och Ph uttrycker att de alltid gör en jämförelse mellan det pris bilhandlaren har mot 

det som finns privat mot den säkerhet som uppkommer i köpet. Pg säger att hon 

förstår att det kostar mer hos en bilhandlare då kunden får betala för det skydd som det 

ger. Ph instämmer och säger att det inte är konstigt att han då får betala lite mer för 

den garantin. På grund av flertalet vänner och bekanta som handlat bilar som haft dyra 

fel så har de blivit mer försiktiga med åren av att handla bilar från privatpersoner.  

Internetköp av bilar är någonting som deltagarna kan tänka sig fungera, men som de 

själva aldrig skulle göra. De menar bland annat på att de känner sig för 

gammalmodiga, att det skulle behöva finnas väldigt mycket information för att 

kompensera den personliga kontakten men att de själva inte skulle tänka sig att göra 

det. Pa är den som närmast skulle kunna köpa en bil via internet, det skulle dock vara 
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direkt från leverantören och inte genom en återförsäljare. Det för att kunna ställa in i 

absolut detalj precis hur bilen ska se ut och vara. Resten av deltagarna diskuterade 

enbart att det skulle finnas en stor risk i att sitta och välja själva, då det är mycket 

olika små detaljer som kan glömmas bort.  

Informationssökning 

Informationssökning är någonting som är viktigt inför ett kommande bilköpt. Ungefär 

hälften av respondenterna letade på Blocket och därigenom jämförde bilar och priser, 

mellan såväl olika privata säljare som företag som annonserade. Flertalet respondenter 

letade upp om det fanns kända fel och brister, vad de ska akta sig för, vilket de sedan 

hade med sig när de tittade på bilarna. Den information som flertalet letade efter var 

priset, skicket, åldern samt hur många mil bilen har rullat. Ph berättar att han ofta 

använder Blocket som en sökmotor för bilar, eftersom det både annonseras från 

privatpersoner och bilhandlare. Det gör det mycket lättare att jämföra priser samt 

skick. Han använder alltid sin mobiltelefon för att han anser att den är mycket lättare 

än vad det är att behöva gå in på en dator och Blockets internethemsida. Han föredrar 

Blocket som sökmotor då ”Allt finns på samma plats, det är smart och smidigt.” 

Flertalet respondentern handlade från en lokal bilfirma och det räckte för dem att efter 

informationssökningen beskriva sina önskemål för bilhandlaren, som sedan tog fram 

en passande modell. Pe beskriver att det är enkelt, lättsamt och trevligt att besöka 

bilhandlaren eftersom de pratar så att även hon förstår, som enligt sig själv inte kan så 

mycket om bilar. Pc berättar att det kan vara en nackdel att handla hos en liten lokal 

bilhandlare berättar hon, ”det kanske hade varit bättre att kunna jämföra mellan 

andra om det fann möjlighet. Det är bra att veta om det är en bra eller dålig affär.” 

Hon menar att hade det varit enkelt att jämföra så hade hon engagerat sig mer, men nu 

uppfattar hon processen som jobbig. Pe hon inte har något speciellt intresse för bilar 

eller tekniken på internet och i mobiltelefonen tycker hon att det idag är väldigt svårt 

att jämföra mellan olika hemsidor. Pc säger att hon helst inte vill lägga någon tid eller 

kraft på att söka information kring bilar. Därmed visar det sig som att de deltagande 
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respondenterna av kvinligt kön inte är lika intresserade av bilar som de av manligt 

kön. 

Påverkan 

Personer i omgivningen verkar inte påverka deltagarna speciellt mycket i sina bilköp. 

Relaterade personer så som vänner kan influera personerna till att starta upp en 

bilköpprocess något tidigare  än vad som var planerat. I viss mån verkar de även 

kunna påverka var någonstans bilen ska köpas in. Okända människor kan påverka 

vissa av respondenterna mer än andra. Pd menar på att han läste på forum för att få en 

uppfattning om vad andra bilägare tyckte och tänkte om bilfabrikatet och därmed 

valde han det märke som haft Sveriges nöjdaste bilägare några år i rad.  

Familjen har däremot en helt annan kraft i att influera respondenterna till ett visst val 

av bilfabrikat samt bilhandlare. Pb berättar att han blivit så pass påverkad av vad hans 

familj kört i alla år att han själv enbart köper det märket. Han anser det falla naturligt 

att fortsätta köra det märket när hans familj varit så nöjda med det. Han berättar vidare 

att han själv tycker om att hålla på med bilar och att det därmed är ett märke där det 

går att göra mycket själv, istället för att lämna in den på verkstad. Pg säger att hon och 

hennes make diskuterar vad det är för någon bil de ska införskaffa. Hon menar att det 

inte är någon utomstående som kan påverka deras beslut. Rekommendationer kring 

bilar är, i motsats till applikationer, inte någonting hon bryr sig om. Ph instämmer och 

säger lugnt att han inte bryr sig om vad andra har och vad de tycker. Han anser det 

enbart vara onödigt att se andras kommentarer om då kan, enligt sig själv, har byggt 

upp en stor erfarenhet kring bilar.  

”Alla borde i allmänhet ha en rätt bra så bra uppfattning om vilken sorts bil 

som passar ens behov”. Ph.  

Bilförsäljare är aktörer som har stor påverkan på de respondenter som handlar via en 

bilhandlare. De berättar att de ofta går in och beskriver sina önskemål och att de 

därefter blir riktade mot en modell som försäljaren tycker passar dem. Pf berättar att 

han letade efter ett bilmärke som några vänner hade köpt hos den lokala bilhandlaren, 
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men att bilförsäljaren istället föreslog en rymligare bil för att passa deras behov. Av 

den servicen blev han mycket nöjd och han känner sig tillfreds med den modellen de 

tillslut köpte. Pd menar även att bilförsäljaren som sålde den senaste bilen till honom 

gav bra spontan information angående bilen, vilket han uppskattar och säger tyder på 

att försäljaren är kunnig om bilen och dess fabrikat.  

Relation 

Pe och Pd känner att de är lojal mot bilhandlaren och erkänner att de inte skulle byta 

enbart för prisets skull. Dock menar Pd att det alltid är klart att han frågar efter priset 

för att kunna få ner det ytterligare, men annars skulle han inte byta till någon 

bilhandlare på på längre avstånd. Det är enbart under garantitiden som Ph och Pg har 

kontakt med bilhandlaren, sedan så byter dem till en lokal verkstad.  

När Ph berättar om sitt senaste bilköp framförhåller han att han fick ett väldigt trevligt 

bemötande av en försäljare som var en äldre man, där allt var väldigt smidigt. Pg 

framhåller att hon har en fördom mot yngre bilförsäljare, just att de är för på när de 

ska sälja en bil. Hon känner att hon inte kommer undan dem, vilket känns pinsamt och 

att det nästan är ett tvång att handla bara för att hon gick in i bilhallen. Trots detta har 

hon handlat av samma bilhandlare, men inte från den säljaren som gav ett för på 

intryck. Pg gör det ingenting om hon behöver tillkalla en säljare för att få hjälp.  Pb 

tillägger att han trivs bäst att gå och titta på begagnatavdelningar hos större 

bilhandlare för att han upplever de mindre som mycket mer på om att han ska 

provköra direkt. Det är på grund av påtryckningarna som han upplever hos bilhandlare 

som delvis gör att han väljer att handla privat. Ph menar att det är en trevlighet, 

tillmötesgående samt flexibilitet som gör att han är villig att handla av den förra 

bilhandlaren igen. Där fanns inte några påtryckningar och krav från bilhandlarens sida.  

Oseriösa bilhandlare är någonting som de äldre respondenterna har fått erfara. Pg 

berättar att säljaren avgjorde pris på inbytesbilen från 20 meters håll. ”Det var ett 

mycket bra pris…” sade hon, men samtidigt tycker hon inte att det är serriöst då de 

inte har en aning om skicket på bilen. Sådana händelser gör att respondenterna inte 

känner sig trygga med försäljare och därmed kvittar det vilka bilar de har i sin bilhall, 



  

 

 

 

   77 
 

 

 

för hon vill ändå inte handla där. Ph berättar eftertänkt att även om en bilfirma efteråt 

gör rätt för sig angående reparationer på bilar, så inger det inte en bra relation. Han 

vill helst inte ha någonting med det företaget att göra, de har enbart en chans att göra 

rätt och det är från början säger Ph.  

Kommunikation 

När kommunikation diskuteras framkommer det tydligt att kommunikationen mellan 

respondenterna och bilhandelsföretaget bör vara ensidigt. Pd tycker att det bästa är om 

företaget enbart skickar ut brev när det närmar sig exempelvis service, så att han kan 

kontakta dem själv. Pc håller med i diskussionen kring kontakt med företaget, hon 

säger att om det är någonting som hon vill ha ut av bilhandlaren så mailar hon dem. 

Hon känner att hon i sitt liv inte har tid att ringa om sådant som inte är akut. Det hon 

saknar med den bilhandlaren hon har är att kunna ta kontakt via internet. ”Det är 

mycket smidigare i dagens samhälle…” säger hon och menar att om bilhandlaren 

behöver ha kontakt med henne så räcker de med att de mailar. Hon tycker inte att hon 

behöver ha en vidare kontakt med bilhandelsföretaget än att hon kontaktar dem om 

hon behöver någonting eller undrar någonting.  

Pc lägger till i diskussionen angående relation och kontakt att hon förväntar sig att 

bilhandlaren ska ha svar på alla hennes frågor samt att det inte ska ta för lång tid för 

att få svar. Hon uttrycker att mailar hon och de inte har svar direkt så ska de skicka 

tillbaka en bekräftelse på att de mottagit mailet och att säljaren ska återkomma. Pb 

håller med och säger att detta även gäller när han ringer, har de inte tid och säger att 

de ska återkomma snart så ska det inte ta mer än den dagen för att återkomma.  

Vid frågan angående om de tycker att företaget ska fånga upp dem när de är inne på 

bilhandlarens hemsida blir nästan alla respondenter förskräkta. Ifall det skulle dyka 

upp någonting så skulle de direkt stänga ner sidan och inte gå in där mer. Flertalet 

respondenter förklarar att när de besöker en bilhandlares hemsida så vill de i lugn och 

ro enbart jämföra bilar och priser, samt se utbud. Pg håller med och uttrycker bestämt 

att det nämligen inte brukar vara svårt att hitta kontaktuppgifter på hemsidor. Pb 

menar att det är skillnad på hur kontakten ska vara angående om han går in i en 
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bilhall, där han är på företagets område, mot att han sitter hemma och internetsurfar, 

där det är hans eget område.  

4.3.3. Bilhandlarens mobilapplikation 

En mobilapplikation bör vara ganska enkel från början, det eftersom den ska kunna 

användas snabbt och på ett överskådligt sätt direkt. Pb menar att om den är för 

avancerad från början är det egentligen ingenting han skulle vilja ha. Ph säger att en 

mobilapplikation inte får vara rörig, då blir den direkt krånglig att hantera. Det 

kommer i sin tur att bidra till att den inte används, utan lämnas direkt, vilket i sin tur 

kommer att påverka uppfattningen om bilhandelsföretaget. Flertalet respondenter drar 

paralleller till Blockets mobilapplikation, då de menar att den är enkel att navigera i, 

den fungerar bra, är lätt samt smidig att använda. Pb tycker även att en 

mobilapplikation ska spegla företagets internethemsida. Grundidén ska vara samma, 

vilket gör att det går att använda applikationen ännu smartare när de grundläggande 

funktionerna lärs in.  

Pb framhåller att även om mobiltelefonens skärm har en liten skärm ska det inte 

behövas zooma för att kunna läsa de texter som den innehåller. Pb nämner ordet 

grundläggande och menar att det behöver finnas flikar och kategorier. 

Förväntningarna som beskrivits om en tilltänkt applikation är att den skulle fungera, 

vara smidig och enkel att använda enligt Pc. Idag använder hon applikationer för att 

underlätta vardagen och anser därför att även en applikation från ett bilhandelsföretag 

bör vara utformad så. Mobilapplikationen delas upp av respondenterna till innan 

bilköp och efter ett bilköp.  

 

Innan köp: Efter köp: 

- Lättåtkomlig information och pris - Logga-in funktion

- Jämförelsefunktioner - Serviceintervaller

- Aktuellt på eftermarknaden - Påminnelse

- Sökfunktion, filtrering - Bokningar

- Bevakningsfunktion - Kontaktuppgifter

- Länk till utökad information - Skadehjälp

- Kontaktuppgifter - Nyheter och erbjudande

Tabell 5. De intervjuades uppfattning. Källa: Egen
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Mobilapplikation innan köp 

Pg menar att hon inte direkt vet vad hon ska titta efter, men menar att om allting redan 

finns uppspaltat i en mobilapplikation så skulle hon tycka att det var vettigt att kunna 

titta på de bitarna och därmed kunna jämföra olika bilar. Hon vill ha den information 

om bilar lättåtkomlig och skulle därmed önska att det fanns i en mobilapplikation. Ph 

håller med och tycker att det skulle vara bra att ha alla specifikationer, exempelvis 

mil, uppspaltade eftersom det blir lättare att jämföra bilar direkt då. Han menar att 

många bilhandlare idag har det så på sina internethemsidor idag.  

Ph säger att som han ser det så är det bäst om bilhandlarens mobilapplikation vänder 

sig till begagnade bilar och inte till nya. Det motiverar han med att det finns så många 

olika tillval när det gäller nya bilar om det inte ska vara standardiserade bilmodeller 

som släpps. Flertalet deltagare tycker att bilden är för liten via en mobiltelefon för att 

kunna välja alla detaljer till en ny bil, vilket enligt Pg minst behöver vara en 

surfplattas skärmstorlek för det. Helst ska det enligt samtliga deltagare vara en stor 

datorskärm om det ens ska utföras hemma utan bilhandlaren. Olika bevakningar på 

begagnade bilar var någonting som flera deltagare tyckte skulle vara bra, där det 

skulle komma en pushnotis när bilen som stämmer överens kommit in och var den 

kommit in. 

Pf ser mobilapplikationen som en sökmotor som ska vara relativt enkel, att med få 

enkla knapptryck och få val hitta rätt. Vilket samtliga deltagare håller med om. Han 

menar att det finns hemsidor med en uppsjö inforamtion, då tycker han att det skulle 

vara bättre med en form av filtreringsfunktion. Den första informationen behöver 

enligt Pf inte vara så detaljerad, det räcker med årsmodell och pris. Sedan tycker han 

att det skulle finnas någon länk som tar honom vidare så att han kan titta på fler bilder, 

besiktningsprotokoll och antal ägare tidigare. Ph instämmer och säger att det för 

honom räcker att kunna välja olika bilmärken och att nyare bilar kommer först och att 

de sedan blir äldre och äldre. En liknande filtreringsfunktion som Blocket har i sin 

mobilapplikation tycker samtliga deltagare är att föredra.  
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Mer ingående information kan då komma genom den länken. Pa menar att det skulle 

gå att få fram mer utförlig information än vad bilhandlarna idag har på sina 

internethemsidor. Han menar att många hemsidor inte innehåller styckeindelning och 

att det är väldigt viktigt. Det är även viktigt med korrekt och beskrivande information 

kring de begagnade bilarna, är det någonting defekt på bilen så behöver det finnas med 

i applikationen. Att föredra för Pa är att det även finns något fotografi på felet. Finns 

inte det med kommer han att känna sig lurad av bilhandlaren. Priset behöver även 

finnas med, även om det kanske inte är det slutliga priset. Pb tillägger att det behöver 

finnas information angående antal tidigare bilägare, hur långt bilarna har gått samt om 

samtliga servicear har utförts. Han menar även att det hade kunnat stå om priset är 

diskutabelt eller om det är ett fast pris.  

I den utökade delen av mobilapplikationen behöver enligt Ph årsskatter och 

försäkringsklasser finnas på bilarna. Det är någonting som han menar har en stor 

betydelse för bilköpet, samt att det ändå går att få tag i via internet. Flertalet 

respondenter anser att en bilhandlare hade setts som mer öppna och därmed lättare att 

ge tillit till vilket frambringar en respekt från respondenternas sida. Bilhandlaren 

hjälper därmed kunden att ha mer kött på benen vid köp av bil och då blir det inte 

något fel mellan köparens uppfattningar om bilen samt hur den upplevs efter köp.  

Pb säger uttryckligen att han inte vill att företaget ska kontakta honom i hans 

mobilapplikation för försäljning, detta för att mobiltelefonen är hans privatliv, vilket 

många håller med honom om. Men om han vill ha kontakt med företaget genom 

applikationen skulle de behöva svara inom en arbetsdag, skulle de då inte svara tycker 

han att det speglar bilhandlarens intresse för honom som kund.  

Mobilapplikation efter köp 

Pg uttrycker ett problem med hennes bilägande, hon läser aldrig instruktionsboken till 

bilen och vet därmed inte riktigt vad allt i den betyder. Hon tillägger även att hon inte 

vågar trycka på vissa knappar för att hon inte vet vad som händer. Därmed säger hon 

påtagligt att en förenklad manual i mobilapplikationen hade varit bra, där det på ett 

enkelt och vettigt sätt kan stå klart vad det innefattar. Flertalet respondenter föreslår en 
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logga-in-funktion där information om just deras egna bilar skulle finnas uppspaltat,  

Pc menar att hon inte skulle behöva ringa till sin sambo angående bilen om det fanns. 

Just den förenklade informationen kring hennes bil är någonting som hon skulle 

värdera. Ph menar att lufttryck till däcken är någonting som han tycker hade varit bra 

om att komma åt från applikationen, för att kunna köra mest ekonomiskt och säkert 

med sin bil.  

Rekommenderade serviceintervaller hade flertalet respondenter önskat i sin 

mobilapplikation. Pf säger att det är sällan han har lämnat in sin bil i tid för en service, 

det blir bara att han glömmer det och därmed har den gått fler mil än den ska innan 

servicetillfället. Han tillägger ”Jag skulle jättegärna vilja ha med dem jämna 

intervallerna där service ofta är, dels att man hade kunnat få en påminnelse eller till 

och med ett förslag på ett servicetillfälle…”. Bokning av servicetid är en funktion som 

även Pb och Pc hade uppskattat, om de får en bekräftelse på att tiden var bokad. Pc 

menar nämligen att det hade varit skönt att slippa rätta sig efter när verkstaden är 

bemannad, då hon ofta arbetar vid dem tiderna. Flertalet respondenter drar även en 

parallell till tandvårdens sms-påminnelse dagen innan bokad tid och att en sådan 

funktion skulle uppskattas i mobilapplikationen med pushnotis. Pd menar att det hade 

varit en bra sak då serviceverkstaden ofta skickar ut ett brev två veckor innan bokad 

service och att meddelandet hade varit lägligt så att det inte glöms bort. Pb säger att 

han hade uppskattat en sådan funktion på grund av att det är en extra personlig gest 

som visar att någon bryr sig om honom och hans bil. 

Pf tillägger att andra tjänster skulle vara bra att kunna boka och påminnas genom en 

mobilapplikation. Bland annat ger han exempel på att kunna boka däckhotell samt tid 

för däckbyte eftersom flertalet bilhandlare tillhandahåller sådana tjänster. Det skulle 

vara enkelt att när som helst på dygnet kunna boka en tid. Pb bygger på resonemanget 

med att säga ”Jag skulle vilka ha när det är rekommenderat att det ska bytas olja och 

sen kanske en reservdelslista du kan ha koll på”. han som själv servar sin bil skulle 

vilja ha när det är rekommenderat att byta olja. Där nämner han även en funktion som 
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Biltemabutikerna har, att det med hjälp av registreringsnumret går att få upp alla 

bilens tillbehör som de har i lager.  

Skadehjälp är någonting som uppkommer i flera diskussioner med deltagarna. Pc 

menar att någon form av nödfunktion i applikationen hade varit bra, då hade hon vetat 

vad hon skulle göra om det händer någonting. Även Pf tycker att det hade varit vettigt 

att veta var han ska vända sig ifall det skulle hända någonting med bilen. Han påpekar 

att det inte har med bilhandelsföretaget att göra men han hade uppskattat att få tillgång 

till kontaktuppgifter till försäkringsbolaget genom mobilapplikationen. ”Det skulle 

göra den [mobilapplikationen] mer pesonlig och individuell” säger Pf. Pb säger att om 

något sådant skulle finnas i applikationen skulle det visa på att företaget ansträngt sig 

för att göra någonting mer för deras kunder. Han känner att det är någonting som 

skulle fylla upp det hålet han uppfattar finns mellan skicket på bilen och vad 

bilhandlare tar ut för något pris jämfört med privatpersoner. Pf menar även att det 

skulle kännas som ett extra plus vid övervägan mellan två bilhandlare.  

Erbjudande  

För att hålla mobilapplikationen vid liv utöver informationssökning samt 

bilinformation så skulle månadens erbjudande och nyheter vara någonting som 

flertalet av deltagarna skulle tycka om. Pb säger att han skulle tycka om att kunna 

sätta någon bevakning för när nya bilar kommer in på ett speciellt märke. Han menar 

även på att det hade varit intressant med information kring öppethus-veckor där han 

hade kunnat provköra den nya bilen. Funktionen hade enbart varit intressant om han 

kunde bestämma själv vilka märken det skulle inkludera i nyhetsbrevet, annars skulle 

han tycka att det var jobbigt. Det skulle även kunna finnas erbjudanden på billigare 

service vid lågsäsonger och när det skulle vara dags för däckbyte. Pb säger att det 

skulle vara en fördel att kunna ställa in allt själv i applikationen för att få bort det som 

han inte är intresserad av.  

Pb säger att det är bättre med för mycket information än för litet om det är 

uppstrukturerat, han menar att om han inte vill så behöver han inte läsa all 

information. Pushnotiser i applikationen hade varit bra för att veta när information 
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uppkommit, meddelanden räcker att skicka ut en gång i månaden för att inte bli för 

mycket.  

Då mobiltelefonen anses vara en mycket privat egendom av deltagarna känner de 

flesta att om de hade fått information och meddelanden genom en mobilapplikation så 

hade de inte jämfört med konkurrenterna. Det är så pass personligt eftersom 

deltagarna själva säger att de väljer att installera applikationen. Det som kommer i 

brevlådan läggs på hög och det är inte någon som speciellt tittar igenom högen, men 

kommer det en röd punkt på en applikation så kommer deltagarna bli intresserade och 

nyfikna.  
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5. Analys 

Följande kapitel kommer att vara strukturerat efter studiens frågeställningar. Den 

kommer att innehålla implikationer från den teoretiska referensramen kopplat till 

materialet från empirikapitlet. Funktioner handlar om vad Holmgrens Bil bör 

inkludera i en mobilapplikation och konsumentvärde kommer innehålla hur 

Holmgrens Bil borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna genom 

mobilapplikationen. 
 

5.1. Mobilapplikationens funktioner 

Vid värdeskapande processer övervägs parterna, aktiviteterna samt resurserna som 

deltar i värdeskapandet enligt Gummerus (2013). Zeithaml (1988) menade att värde är 

konsumenternas övergripande bedömning av nyttan av en produkt, baserat på de 

uppfattningar om vad som konsumenten tar emot och vad som ges. Detta resonemang 

bekräftas av respondenterna som köper sina bilar privat och menar att bilhandlare tar 

ut en mellanskillnad för sina bilar. Respondenterna menar att de egentligen inte får 

någonting för prisskillnaden då de inte är särskilt intresserade av garantier. Pb 

framhöll att en mobilapplikation skulle ses som en ansträngning från bilhandlarens 

sida för att göra någonting mer för deras kunder. Han tryckte därmed för att 

mobilapplikationen skulle vara en bidragande faktor till att mellanskillnaden skulle 

upplevas mindre påtaglig. Även Pf, som köper bilar via bilhandlare, menade på att en 

mobilapplikation skulle kunna väga över om valet stod mellan två bilhandlare. Vilket 

kan kopplas till det Ravald och Grönroos (1996) tar upp angående episodbaserade 

relationer där företaget tillhandhåller stödtjänster, vilka är attribut som kan vara till 

betydelse när det står mellan olika företag. Författarna menar dock att ett unikt 

erbjudande som är av värde för kunden ökar sannolikheten för återköp. Detta kan 

kopplas till aktivt värde som innehåller en fysisk eller mental manipulation av något 

materiellt eller imateriellt objekt enligt Holbrook (1996). Detta kan tolkas som att när 

det gäller ett tillbehör, så som mobilapplikationen är för en bilhandlare, är det 

någonting som räknas som extra och ger ett mervärde för konsumenterna. Beroende på 

vad konsumenterna upplever att de tar emot för vad de ger, i detta fallet får dem en bil 

mot den summa pengar som de behöver betala, så ger en mobilapplikation en positiv 

känsla. Vilket i sin tur lägger till någonting till det upplevda värdet av bilköpet. Värde 
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uppkommer även ur att konsumenten använder mobilapplikationen som de aktivt 

behöver manipulera.   

Pura och Heinonen (2008) talar om att det är viktigt för företaget att undersöka om den 

mobila tjänsten syftar till brådskanade rumsliga sammanhang eller inte. 

Respondenterna talade om att mobilapplikationen skulle kunna delas upp i två olika 

kategorier, en för innan bilköp och en för efter bilköp.  

5.1.1. Funktioner innan bilköp 

Den mobilapplikationen som ska vända sig till konsumenter innan ett bilköp borde till 

största del innehålla begagnade bilar samt nya standardmodeller enligt flertalet 

respondenter. De menar att det vid nybilsköp annars finns så många val att välja 

mellan och att det inte blir aktuellt på grund av mobiltelefonernas begränsning i 

skärmstorlek. En lista med tillgängliga bilar som uppdateras regelbundet är av nytta 

samt är en jämförelsefunktion av vikt för att konsumenter ska kunna se bilarna på ett 

enkelt och överskådligt sätt. Det tydliggörs av respondenternas utsagor att de trivs med 

enkla och logiska uppbyggnader i mobilapplikationer vilket kan kopplas till det Pura 

och Heinonen (2008) skriver, att konsumenter ofta har mer tid att använda de tjänster 

som är mindre tids- och platskritiska. Där går det enligt författarna att öka värdet på 

tjänsten genom bland annat marknadskommunikation, instruktioner och 

tilläggstjänster. Det kan vidare kopplas till att respondenterna säger att de trivs med att 

bli tillhandahållna med mycket information om det är strukturerat på ett bra och tydligt 

sätt. Tolkning kan göras av att konsumenter innan ett bilköp vill ha tillgång till 

information och jämförelser för att kunna finna vad som skulle passa dem bäst. Det 

visas även att det inte alltid är innehållet som avgör om konsumenterna ska använda 

mobilapplikationen eller inte, utan att det även är en form av design som spelar in hur 

texten är upplagd. Informationen som företaget ger behöver därmed vara på ett 

uppspaltat sätt där det är enkelt för konsumenterna att förstå vad som förmedlas. 

Mobilapplikationen kan därmed ses som mer en form av sökmotor för konsumenterna.  
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Sök- och bevakningsfunktion 

Heinonen et al. (2010) talar om att konsumenter själva kan skapa upplevelser genom 

bland annat egna aktiviteter för att orientera sig inom ramen för olika aktiviteter, 

rutiner samt möjliga köp. Detta kan liknas med det Yang och Kim (2012) skriver, ett 

mål för konsumenter är att kunna använda internet på mobiltelefoner för att få ta del av 

produktinformation. Författarna menar även att mobila platser är verktyg för att finna 

information angående bland annat priser och produkter. De anställda från Holmgrens 

Bil menade att konsumenters egna jämförelser av bilar är en väsentlig del, säljaren 

tillade att den processen är försvårad idag. Han menar att konsumenten själv behöver 

veta vilken bil de är intresserade av innan sökning kan påbörjas. Flertalet respondenter 

menade att en mobilapplikation kan ha valbara kategorier samt flikar att välja mellan. 

Pf sade att han med få enkla knapptryckningar bör kunna hitta rätt. En filterfunktion 

har i diskussionerna därmed visat sig vara en mycket viktig del i mobilapplikationerna 

för respondenterna. P5 uttryckte det så starkt att en filterfunktion är a och o i hela 

mobilapplikationen. Flertalet respondenter drog även paralleller till Blockets 

mobilapplikation. Detta tyder på att respondenter vill vara effektiva när de söker efter 

bilar, därmed vill de ha underlättning angående sökningen. Genom redan förutnämnda 

flikar och kategorier skulle en mobilapplikation kunna vara en sökmotor som 

konsumenter skulle uppskatta.   

Solomon et al. (2013) skriver att konsumenter ofta vill ha stödjande hjälp när det 

gäller specifika inköp. Flertalet respondenter menade att sökning efter bilar kan ta 

mycket tid och att de därmed skulle uppskatta en bevakningsfunktion. De  menade att 

när bilen sedan kommit till någon av bilhandlarens bilhallar skulle ett meddelande 

genom en pushnotis skickas, samt att det fanns möjlighet att visa intresse. Det kan 

kopplas till vad Pura och Heinonen (2008) diskuterar när det gäller att en utilitaristisk 

tjänst speglas i söktjänster som har som mål att uppnå en uppgift effektivt och som 

kanske sparar tid och gör det enkelt att finna information. Det tyder på att en 

bevakningstjänst är en stödjande sökfunktion som konsumenter har användning för 

vid sökning av bilar. Istället för att gå in och uppdatera sökningen skulle det genom en 

bevakningsfunktion vara möjligt att få ett meddelande när någon bil matchar 
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sökningen. Den typen av bekvämliga funktioner verkar vara någonting som 

konsumenterna värderar. En sådan funktion skulle även kunna tänkas påverka 

konsumenterna att de genom en bevakningsfunktion minskar sökandet på andra 

bilhandlares hemsidor.  

5.1.2. Funktioner efter bilköp 

Yang och Kim (2012) skriver att konsumenter genom mobiltelefoner kan söka 

information även när de är på resande fot, de kan därigenom ställa in 

mobilapplikationen efter deras egna preferenser. Det i sin tur skulle enligt författarna 

effektivisera konsumenterna. Flertalet respondenter menade att funktionerna i en 

mobilapplikation riktad till efter ett bilköp skulle behöva innehålla underlättande 

funktioner för bilägandet. Då inte alla individer har samma preferenser har det 

uppkommit från respondenternas utsagor att de vill kunna ha möjligheten att ställa in 

den mesta kommunikationen i applikationen. Detta tyder på att mobilapplikationer är 

någonting som är högst personligt och individuellt, samt behöver vara det för att 

uppskattas av konsumenter.  

Logga-in-funktion 

Mobila tjänster skiljer sig från traditionella tjänster i deras förmåga att erbjuda ett 

tjänsteutbud oberoende av tids- och rumsbegränsningar enligt Pura och Heinonen 

(2008). Flertalet respondenter sade att en logga-in-funktion är en väldigt bra funktion i 

en mobilappliktion, där personlig och enkel information skulle finnas angående deras 

bil. Pg uttryckte själv problemet att hon inte läser instruktionsboken och därmed inte 

vet vad allt i bilen betyder. Personliga detaljer som vilket lufttryck det bör finnas i 

däcken på bilen för effektiv och säker körning, serviceintervall, tilläggstjänster samt 

reservdelar var någonting som skulle kunna finnas när de loggat in i 

mobilapplikationen. Det kan kopplas till vad Chaffey (2011) och Fill (2013) skriver 

om angående att information genom den mobila enheten både har möjlighet att vara 

personlig samt gränslös. Det finns här igenom även plats för det Pura och Heinonen 

(2008) tar upp angående icke-kritiska sammanhang, där det finns möjlighet för ett 

företag att ge instruktioner, tillhandahålla tilläggstjänster samt skicka 
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marknadskommunikation. Diskussionen tyder på att en logga-in-funktion kan bli en 

mycket personlig del i en mobilapplikation och att det är någonting som konsumenter 

värderar. Detta för att de oberoende av tid och rum kan få information kring deras 

egna bil och att de därigenom möjligen slipper kontakta företaget personligen.  

Nödfunktion 

Flertalet respondenter saknade idag en form av nödfunktion som skulle kunna hjälpa 

dem om någonting skulle hända när de kör sin bil. Pura och Heinonen (2008) 

diskuterar kritiska rumsliga sammanhang där mobilapplikationen behöver vara 

utformad på ett enkelt och logiskt sätt. Det eftersom kunden ska kunna använda 

tjänsten utan extra ansträngning eller tid. Pb menar att en sådan funktion skulle visa på 

en personlig gest, att bilhandlaren bryr sig om honom och hans bil. Flertalet 

respondenter menade att om en sådan funktion fanns så skulle de själva kunna tillföra 

information kring deras försäkringbolag, om någonting sådant skulle bli svårt för 

bilhandlaren. Tolkning kan här göras av att om bilhandelsföretaget visar att de vill 

anstränga sig genom att lägga till en funktion i mobilapplikationen så kan konsumenter 

även själva anstränga sig för att förbättra mobilapplikationen.  

Bokning och påminnelse 

Yang och Kim (2012) talar om att konsumenter ofta använder mobiltelefoner för att 

söka information när de är på resande fot. Flera av respondenterna uttrycke ett 

problem angående tids- och rumsmässiga detaljer angående bland annat bokning av 

service på sina bilar, samt angående däckhotell. Det framkom i diskussionerna att det 

idag oftast enbart går att ringa till serviceverkstaden och boka, vilket kräver att 

konsumenterna har tid att försöka nå dem via telefonen på de få lediga stunder de har 

under sina arbetsdagar. De menade själva att det skulle underlätta om det skulle kunna 

gå att boka online, via mobilapplikationen. De uttryckte att mobilapplikationen alltid 

finns med och att de idag använder den till så mycket annat att det skulle falla sig 

naturligt. Angående funktionen med att boka service höll säljchefen med om att det 

skulle vara någonting nyttigt i mobilapplikationen. Tolkning kan göras som att 

bokningar av diverse bilrelaterade tjänster är någonting som respondenterna finner 
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vara en relativt grundläggande funktion som känns relativt viktig i en applikation. Det 

tyder på att respondenterna har svårt att hinna med att ringa och boka och därmed 

tycker att det är smidigt genom en mobiltelefonen som alltid finns med dem.  

Påminnelsefunktionen är någonting som respondenterna diskuterat parallellt till 

bokning. Som tidigare nämnt är det någonting som respondenterna känner att de vill 

kunna ställa in själva när och hur ofta meddelanden genom pushnotiser ska komma. 

Det hör ihop med vad Yang och Kim (2012) säger att konsumenter tycker om att 

anpassa sina mobilapplikationer för att ta emot information baserat på deras egna 

preferenser. Säljaren säger att människor idag har så mycket annat i deras liv och han 

menar därmed att de ska behöva slippa komma ihåg bland annat servicetider och 

bokningar. Flertalet respondenter drar parallellen till tandläkares utskick av sms dagen 

innan en bokad tid och tycker att något sådant vore bra att ha genom 

mobilapplikationen som en pushnotis. Det tyder på att konsumenter tycker om att få 

påminnelser från företag och att det även är någonting de skulle vilja ha från en 

bilhandlare.  

Kontaktfunktion 

Det visas en vilja från konsumenternas sida att få en lättillgänglig möjlighet i 

mobilapplikationen att kontakta bilhandlaren, då kontaktuppgifterna skulle vara enkelt 

att ha med sig. Chaffey (2011) och Fill (2013) menar att mobilkommunikation bygger 

på den tvåvägskommunikation som kan skapas genom funktionaliteten genom internet 

samt möjligheten till just applikationer i mobiltelefonen. Kommunikationen kan 

därigenom enligt författarna vara personligt riktad och även gränslös då den inte är 

beroende av var konsumenten befinner sig. Det underbyggdes av Holmgrens Bils 

säljare, som menade på att det är av yttersta vikt med tillgängligheten att komma till 

rätt säljare. Säljaren menar på att hjälpen behöver komma direkt och inte efter två 

dagar, då han tror att kunden gått vidare till någon annan bilhandlare vid den tiden. 

Detta stärks av Pbs resonemang om att han kommer gå vidare till nästa bilhandlare om 

den han frågat inte är snabb nog att ta kontakt.. Säljchefen lägger till att därmed skulle 

en tydlig chatt kunna vara av fördel. Säljchefen talar om att de har en chattfunktion via 
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internet, men att det finns en svårighet då säljarna inte alltid befinner sig vid datorn för 

att kunna svara i chatten. Diskussionen tyder på att respondenterna vill ha en snabb 

och effektiv kontakt med företaget på deras egna villkor. Det är inte företaget som ska 

inleda en interaktion men gärna möjliggöra för konsumenterna att starta den. Tolkning 

kan göras att om företaget inte kan tillhandahålla en snabb service via exempelvis en 

chatt, så bör de nog inte möjliggöra en sådan funktion då det kan påverka 

konsumenternas uppfattningar negativt.  

Andra aktörers rekommendationer 

Fill (2013) och Solomon et al. (2013) talar om att konsumenter generellt sätt tycker 

om råd och tips från andra konsumenter, bland annat i virtuella miljöer, innan de 

bestämmer sig för vad de ska införskaffa. Holmgrens Bils säljare meddelar att det idag 

finns en kommentarsfunktion på deras internethemsida, vilket säljaren finner riskfyllt 

då många kommenterar när de är missnöjda. Respondenterna finner inte det särskilt 

nödvändigt att mobilapplikationen ska innehålla rekommendations- och 

kommentarsfunktioner. Respondenterna lyssnar mer på vad familj och vänner säger än 

vad som skrivs på internet, vissa läser forum och det är någonting de kommer fortsätta 

med. Det tyder på att det inte är nödvändigt att inkludera en kommentarsfunktion då 

det inte är någonting som är avgörande för konsumenters användande.  

5.2. Möjliggörande av högre värde  

Säljchefen uttryckte en svårighet att fånga upp konsumenter. Grönroos (2008) skriver 

att värde för kunder betyder att de har blivit hjälpta att vara, eller må, bättre än tidigare 

genom en självserviceprocess eller en fullserviceprocess. Författarna menar därmed 

att ju bättre ett företag är på att underlätta konsumenters värdeskapandeprocesser, 

desto mer värde i användning kan skapas för konsumenterna, vilket även kan resultera 

i mer värde i utbyte för företaget. Respondenternas uttalande pekar på att de i 

allmänhet vill ha hjälpmedel för att förenkla deras vardag, vilket de uttrycker som 

anledningen till att de använder mobilapplikationer. Tolkning kan göras av att 

konsumenter vill bli fångade av ett företag om de kan bli hjälpta med sina rutiner och 

behov. Konsumenter har integrerat sina mobiltelefoner och mobilapplikationer så 
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mycket i vardagen att de nästan inte tänker på att de finns, det blir istället en 

självklarhet. Vilket ses tydligt i uttalandet av Pe: ”Nej, jag har nog inte så mycket 

appar..”, men att det kom fram flertalet när hon ombads att verkligen tänka på vilka 

hon använder. Hon blev nästan chockad av hur många mobilapplikationer hon hade 

och flertalet respondenter reagerade liknande när de sade sina mobilapplikationer. Det 

tyder på att Holmgrens Bil behöver, för att kunna fånga mobil-konsumenter, 

tillhandahålla en mobilapplikation som förenklar deras vardag på ett sådant sätt att de 

själva inte riktigt är medvetna om det.  

Holbrook (1999) diskuterar att konsumentvärde enbart kan uppkomma när värdet av 

ett objekt sätts i relation till värdet av ett annat objekt när det utvärderas av samma 

individ. Respondenterna drog flertalet paralleller till Blocket och speciellt deras 

mobilapplikation då den tilltalade dem, vilket även är någonting som Holmgrens Bil 

har förstått. Detta tyder på att Blocket är en mobilapplikation som innehåller vissa 

delar som konsumenter uppfattar förenklar och kanske till och med förbättrar deras 

vardag och liv. Vilket är någonting som de egentligen skulle vilja ha tillhandahållen 

av en bilhandlare, inte enbart med tanke på köp utan istället på funktionaliteten i 

applikationen. Det kan knytas av till yttre värde som är ett medel för att klara av något 

ytterligare syfte, mål eller objekt enligt Holbrook (1999). Yttre värde kopplas an till 

den utilitaristiska avtjäningen vilket ut konsumentsyn representeras av 

informationsbaserade tjänster i mobiltelefonen (Pura & Heinonen, 2008). Det kan 

enligt författarna vara söktjänster som har som mål att uppnå en uppgift effektivt som 

kanske sparar tid och gör det enkelt att finna information. En av respondenterna 

uttryckte att hon skulle kunna tänka sig att det räcker med en mobilanpassad hemsida 

för informationssökning innan ett köp, men att hon efter ett bilköp vill ha en 

mobilapplikation då den underlättar mer, vilket flertalet respondenter höll med om. 

Det pekar på att en mobilapplikation efter köp är någonting som fångar in 

konsumenten till största del och startar upp en koppling till bilhandelsföretaget. Det 

verkar som att den skulle kunna inkludera flertalet av de funktioner som 

konsumenterna eftersöker, vilket bearbetats i föregående del.  
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Mobila tjänster är speciellt effektiva för att nå individuella konsumenter och kan 

hjälpa till med relationsskapande mellan företaget och konsumenten enligt Pura och 

Heinonen (2008). Detta skulle kunna möjliggöras genom den logga-in-funktionen som 

benämndes under mobilapplikationens funktioner. Detta hör ihop med vad Pura och 

Heinonen (2008) säger angående att mobila tjänster ofta relaterar till något liknande 

ett kontrakt, där konsumenten kan erhålla diverse påminnelser och kommunikation. 

Att företag tillhandahåller logga-in-funktioner är inte någonting nytt enligt Holmgrens 

Bils säljare då han talar om att vissa billeverantörer redan har funktionen på sina 

internethemsidor. Vilket bland annat återförsäljare nyttjar genom att skicka ut 

information via leverantörernas hemsidor till kunder vars bilar har något fel som 

behöver korrigeras kostnadsfritt. Tolkning kan göras av att en sådan funktion är 

någonting som skulle underlätta vardagen för konsumenter, där det skulle gå att 

informera kring händelser angående bilen. Det skulle kunna vara ett 

kommunikationsmedel för företaget och konsumenten tillåter en interaktion med 

varandra och därmed skulle kunna skapa en samskapande funktion.  

Önskat värde berör kundernas behov och önskningar om framtida nyttor. Vid önskat 

värde behöver kunderna tidigare inte nyttjat produkten eller tjänsten enligt Graf och 

Maas (2008). Den servicebaserade företagslogiken pekar på att ett företag behöver ha 

ett fokus på konsumenternas rutiner, vilka aktiviteter samt processer som finns i 

konsumenternas vardag enligt ovanstående författare (Grönroos, 2008). För att 

värdeskapande ska uppstå genom samskapande mellan företag och konsument 

behöver konsumenten göra någon mening med produkten eller tjänsten. Konsumenten 

applicerar sina kunskaper och förmågor i användningen av produkten eller tjänsten i 

den kontext denne lever i (Grönroos, 2013; Vargo et al., 2008). Respondenterna 

uttryckte många olika sidor kring en mobilapplikation som skulle kunna 

tillhandahållas av ett bilhandelsföretag utifrån de behov som de har idag. Vilket kan 

kopplas till det Grönroos (2008) nämner angående att behov är någon abstrakt 

konstruktion som indikerar vad människor tror skapar det bästa värdet i någon av 

deras vardagsrutiner. En tolkning av detta är att människor, precis som Grönroos 

(2008) skriver har en tanke angående vad som skapar det bästa värdet i deras liv. 
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Vilket har visats i de utsagor som respondenterna gjort angående tids- och 

rumsmässiga aspekter som att de glömmer bort att boka service, de har inte tid att 

ringa på arbetstid. Tendenser pekar därmed på att sådana kringtjänster är någonting 

som konsumenter vill kunna göra genom mobiltelefonen utan att behöva lägga någon 

tid på det.  

Vidare kan respondenternas framtida nyttor speglas i deras utsagor angående 

påminnelsefunktioner. Holbrook (1999) menar vidare att konsumentvärdet är en 

upplevelse då själva värdet inte bosätter sig i produkten som är inköpt, det valda 

varumärket eller i det objektet konsumenten besitter. Istället är värdet en upplevelse av 

allt tillsammans. Vilket kan kopplas till det Pg säger angående att människor själva 

skapar sig det där beroendet [av mobilapplikationer] på något vis. Hon menar att det 

kan vara för att det är så lättillgängligt och att hon därigenom faktiskt får den 

informationen som hon behöver. Det kan även ses som ett självorienterat 

konsumentvärde enligt Holbrook (1999), då konsumenten prissätter någon aspekt av 

konsumtionen själviskt eller försiktigt för sin egen skull, för hur denne reagerar till 

det, eller för effektten det har på denne. Det tyder på att vissa tendenser finns hos 

respondenter att skapa sig ett beroende av de som underlättar deras informationsök 

eller deras liv. Påminner applikationen respondenterna angående viktiga tider som 

annars kan falla i glömska kan de uppfatta det som ett positivt inslag i deras billiv. 

Vilket i sin tur verkar spegla de upplevelser de har erhållit genom bland annar 

bilköpet, bokningar av service och sedan tillslut påminnelsen angående besökstiden. 

Tolkning kan göras att konsumenten skapar sig beroendet av mobilapplikationen för 

sin egen skull och därmed skapar sig ett självorienterat värde ur mobilapplikationer.  

Upplevelsen kan enligt Heinonen et al. (2010) skapas genom egna aktiviteter, vilket 

gör att konsumenter skapar sina egna upplevelselandskap genom att plocka, välja och 

söka olika typer av upplevelser. Respondenterna uttalade sig om att de själva vill 

kunna ställa in olika funktioner för exempelvis pushnotiser i mobilapplikationen. 

Detta för att de inte skulle vilja bli störda i onödan när det gäller nyheter eller 

påminnelser. Vilket tyder på att de är villiga att samskapa med företaget, men på sina 
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egna villkor. Att de vill skapa sina egna upplevelselandskap inom mobiltelefonen och 

även inom mobilapplikationen. Genom att plocka och välja funktioner gör även 

konsumenterna mobilapplikationen till någonting personligt och individuell, vilket 

verkar spela en stor roll för den relation de vill ha med deras bilhandlare. Vilket styrks 

av Holbrook (1999) då han talar om att konsumentvärde är personligt och varierar 

mellan individer. Konsumenter är individer som är unika och inte en enda har exakt 

samma preferenser enligt Kim et al. (2007). Detta gör att det finns olika behov som 

företag behöver uppfylla för att konsumenterna ska engagera sig. Holbrook (1999) 

lägger till att när en konsumtionsupplevelse är uppskattat som ett slut i sig själv 

uppkommer ett inre värde för konsumenten. Vilket kan tolkas som att konsumenten 

behöver kunna ställa in delarna i mobiltelefonen för att skapa sig en underhållande 

mobilapplikation som de kan uppskatta.  

Mobilapplikationer utgör enligt Gill (2013) en möjlighet för ett företag att vara 

sammankopplat till konsumenten även när denne är på resande fot. Detta stärks av 

respondenternas utsagor angående att deras mobiltelefon alltid finns med dem. En 

mobilapplikation är därmed en väldigt personlig egendom menar konsumenterna. Fill 

(2013) uttrycker att det därigenom finns en möjlighet för företag att stärka 

konsumenters medvetenhet och engagemang till företaget genom en mer eller mindre 

frekvent interaktion med konsumenten. Chaffey (2011) och Fill (2013) tillade att 

mobilkommunikation bygger på en tvåvägskommunikation som skapas genom bland 

annat mobilapplikationer. Holmgrens Bils säljchef påpekade att det är mycket viktigt 

att fånga upp kunder och därmed sätter han krav på sina säljare att hela tiden ha en 

personlig kontakt med kunderna. Interaktion med ett företag är dock enligt Pura och 

Heinonen (2008) inte alltid någonting som konsumenter vill ha genom personlig 

kontakt. Författarna menar att smarttelefoner kan användas för att undvika den formen 

av interaktioner med företaget. Respondenterna visade svagt intresse av att ett 

bilföretag skulle kontakta dem en gång om året och menade att kommunikationen 

mellan dem och företaget ska hållas ensidig. Flertalet respondenter undrade varför ett 

bilhandelsföretag ska ringa dem och vissa berättade att det skulle upplevas som en 

påtryckning från företagets sida.  
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Värdeskapande inkluderar enligt Grönroos och Voima (2013) en process som ökar 

konsumenternas välbefinnande och är ett företags interaktion inte på samma nivå som 

konsumenten kan de minska deras välbefinnande och tillfredsställande. Flertalet 

respondenter menar att det skulle upplevas bättre om  meddelanden och påminnelser 

kom via en mobilapplikation genom en mobilapplikation. Påminnelser kring 

exempelvis service skulle då skapa incitament för respondenterna att antingen boka via 

mobilapplikationen eller ringa upp företaget och boka därigenom för att erhålla den 

personliga kontakten. Det kan tolkas som att konsumenter trivs med den personliga 

kontakten, men att det inte får vara företag som kontaktar dem. Om företagets 

interaktionsnivå inte är där konsumenterna finner sig bekväma med så kan det minska 

deras fortsättningsintentioner med företaget..  
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6. Slutsats 

Följande kapitel kommer att vara det sista och det kommer att sammankoppla de olika 

delarna av studien och besvara studiens frågeställningar. Slutsatsen kommer inte att 

ge en generalisering och den kommer inte att vara allmängiltig. Istället kommer den 

att visa vilka funktioner som kan vara av värde för konsumenter, vilka de skulle kunna 

skapa värde av. Kapitlet kommer även inkludera dess teoretiska bidrag, praktiska 

följder samt förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

 

6.1. Besvarande av studiens frågor 

När den här studien påbörjades såg jag en avsaknad på forskning kring 

mobilapplikationer, vilket till största del beror på att det är ett relativt nytt 

marknadsföringsverktyg. Trotts att mobilapplikationer är ett relativt nytt fenomen så 

har användningen drastiskt ökat och blivit en integrerad del i konsumenters liv. Det 

saknades även forskning kring bilhandlare och deras möjlighet att skapa 

konsumentvärde. Bland annat Holmgrens Bil som har varit studiens 

sammarbetsföretag, märkte ett praktiskt problem i hur de skulle kunna möjliggöra för 

konsumenter att skapa värde genom en mobilapplikation.  

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera vilka funktioner en 

mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag, 

behöver ha för att konsumenter ska kunna skapa och uppleva värde. Undersökningen 

har även ämnat att förstå och analysera hur företaget borde möjliggöra ett högre värde 

för konsumenterna genom en mobilapplikation.  

För att kunna studera detta och omfamna det funna praktiska och teoretiska problemet 

formades två frågor.  

1. Vilka funktioner av ett bilhandelsföretags mobilapplikation skapar värde för 

konsumenter? 

Diskussionen i analysen visar att det redan finns flertalet sökmotorer för att söka efter 

bilar, där ibland Blocket. Ett bilhandelsföretag verkar kunna konkurrera med detta 
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genom att tillhandahålla en sökmotor för utbudet av deras bilar. Studien har tagit upp 

vilka funktioner som har uttryckts vara av central karaktär, där mobilapplikationen 

utan dem inte hade varit ett alternativ för respondenterna. Innan ett bilköp är en sök- 

och bevakningsfunktion någonting som behöver finnas för att konsumenterna ens ska 

använda mobilapplikationen. Efter ett bilköp är det en logga-in funktion, nödfunktion, 

boknings- och påminnelsefunktion samt kontaktfunktion som är de viktigaste delarna. 

Kommunikation är någonting som är centralt inom mobilapplikationen som gör att 

konsumenterna kan få tillgång till den information som de önskar, snabbt och enkelt. 

En övergripande funktion som visats vara av vikt är kopplingen från funktionerna till 

notifikationer som meddelar när någonting händer i mobilapplikationen. Funktionerna 

är någonting som respondenterna uttryckte var av vikt, vilket kan visas i att 

mobilapplikationen skulle kunna få konsumenter att sluta leta bilar på andra hemsidor.  

2. Hur borde bilhandelsföretaget möjliggöra ett högre värde för konsumenterna 

genom en mobilapplikation?  

Det förhållande som synts mestadels i diskussionen i analyskapitlet är den kring en 

mobilapplikation efter ett bilköp. Konsumenter vill ha en integrerad del i vardagen och 

med hjälp av mobilapplikationer så skräddarsyr de en lösning i sina mobiltelefoner. 

Studien har påvisat att möjligörande av högre värde inom bilhandelsbranschen 

uppkommer när konsumenter får hjälp av ett företag med någonting så att de är eller 

känner sig bättre än tidigare, precis som Grönroos (2008) tidigare kommit fram till. I 

den här studien möjliggörs ett högre värde i de fall Holmgrens Bil genom en 

mobilapplikation ger utrymme för konsumenterna att integrera sina billiv i en rums- 

och tidsoberoende funktion. Det handlar även om företagets tillhandahållande av en 

underlättande service som gör att konsumenter kan förenkla sitt billiv genom 

mobilapplikationen. En mobilapplikation tillhandahållen av ett bilhandelsföretag 

skulle därmed kunna komma djupare in i en relation med en konsument och därmed 

möjliggöra värdeskapande och värdeupplevelse för konsumenten. Genom att 

tillhandahålla en grundläggande mobilapplikation kan konsumenter individualisera sitt 
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innehåll och på så vis skapa en koppling mellan vad konsumenten tycker är nyttigt och 

vad den egentligen har behov av.  

6.2. Teoretiskt bidrag 

Studiens analysmodell har reviderats efter studiens genomgång och inkluderar nu 

funktioner som konsumenter anser vara värdeskapande. Vad som kommit fram är att 

information och kommunikation är västentliga delar som går genom en 

mobilapplikation. Mobilapplikationer har enligt teorier sägts vara en väg till 

tvåvägskommunikation där ett företag ständigt kan vara i kontakt med konsumenten. 

Studien har dock visat att konsumenter inte är lika benägna att ha en konversation med 

företaget när de inte ser något problem framför sig. Studien förespråkar därmed en 

semi-vägskommunikation, där en ensidig kommunikation ligger till grund men att en 

tvåvägskommuniktion är av väsentlig karaktär när konsumenten startar upp 

konversationen. Det har dock visats i studien att företaget har möjlighet att interagera 

med konsumenten, dock i det dolda. Med detta menas att kommunikationen kan ske 

genom nyheter, meddelanden och de påminnelser som konsumenten väljer frekvens 

på. Där får företaget en möjlighet att skapa en plats i konsumentens undermedvetna 

genom deras plats i konsumentens troligtvis privataste ägodel, mobiltelefonen.  

Konsumenten förväntar sig att företaget ska finnas där och vilja kommunicera när 

konsumenten väl startar upp interaktionen. Detta gör kommunikationen inom en 

mobilapplikation dynamisk och relativt paradoxal.  

Relationen inom mobilapplikationen blir både episodbaserad och långsiktigt. 

Episodbaserad för att den enbart används vid behov, tristess och önskemål. Långsiktig 

för att den skapar en koppling för konsumenten till företaget då de undermedvetet vet 

att det finns hjälp i mobiltelefonen snabbt och enkelt när det behövs.  

Nyttan har i studien visats i form av konsumenternas behov, önskemål och värde 

genom integrering av mobilapplikationen i vardagen samt underlättning av deras 

billiv. Nyttan speglar även den avsikt att använda mobilapplikationen och därmed en 

väsentlig del när företag inom bilbranschen ska starta upp kommunikation genom 
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mobilplattformen. Interaktionen med mobilapplikationen skapar en möjlighet att nå 

information snabbt och bekvämt. Precis som tidigare mobilforskning säger finns en 

möjlighet för konsumenter att interagera i mobilapplikationen utan en aktiv 

kommunikation mellan företaget och konsumenten. Informationen som finns utlagd i 

mobilapplikationen har visats i studien vara viktigare än en faktisk konversation med 

någon av företagets anställda. Kanske är det så att konsumenter vill klara sig själva 

oberoende av företaget, men gärna vill ha hjälp att få åtkomst på materialet.  

Det viktigaste teoretiska fyndet i studien är att mobiltelefonen är en så integrerad del i 

konsumenters liv att de inte längre är medvetna om vad den innehåller. Finner 

konsumenten en mobilapplikation som förenklar och är snabb så blir de helt plötsligt 

mer lojala mot den och är inte särskilt villiga att byta till andra när de väl fastnat.  

 

 

Modell 3. Studiens reviderade analysmodell. Källa: Egen.  
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Ett av de teoretiska bidragen är även att mobilapplikationer är ett verktyg som behöver 

delas upp i dess funktioner samt hur företaget genom dem kan möjliggöra 

konsumentvärde. Det är först genom att förstå vilka delar i mobilapplikationen som 

konsumenter värderar som företag kan förstå hur de ska anpassa sig för ge 

konsumenterna en chans att integrera den i sina liv.  

6.3. Praktiska bidrag 

Studien har diskuterat bilhandelsföretags problem med att fånga konsumenter genom 

mobiltelefonen, speciellt inriktat på mobilapplikationer. Studien har visat att det finns 

en villighet från konsumenternas sida att nyttja mobilapplikationen och även 

interagera med ett bilhandelsföretag genom den. Relationer har även visats få 

incitament genom en mobilapplikation då konsumenter värderar saker och ting som 

underlättar i deras vardag. Det som Holmgrens Bil och andra liknande företag behöver 

tänka på är att konsumenter anser det vara av stor vikt att själva styra över innehållet i 

deras mobiltelefoner. Därmed är det av största vikt att inkludera funktioner i 

mobilapplikationerna som tillåter konsumenterna att själva påverka 

informationsflödet.  

Företag kan säkert bli ivriga och känna att de måste fånga upp sina kunder, särskilt på 

internet och i mobiltelefonen. Vad studien har kommit fram till är att detta förfarande 

inte är någonting som lockar kunder. Startas kommunikation från företagets sida när 

konsumenterna inte aktivt valt att interagera så kommer de att avsluta konversationen 

direkt och därefter inte besöka platsen igen. Konsumenterna formulerade att 

mobiltelefonen och applikationer är deras egna territorium och därmed är det 

konsumenterna själva som ska starta upp relationen med företaget. Därmed bör 

företaget enbart leverera plattformen och se till att dagens konsumenter kan anpassa 

mobilapplikationen till sina egna preferenser. Därmed skapas en värdegrund som gör 

att konsumenterna känner att de själva har kontrollen, vilket gör att företaget kan ta sig 

in i deras undermedvetna. 
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En praktisk implikation har även uppkommit i form av att en bilhandlare bör integrera 

två olika delar i deras mobilapplikationer, en del för innan ett bilköp och en del för 

efter bilköp. Den delen innan bilköp bör vara enkel och lättbehjälplig för att söka upp 

modeller och diverse specifikationer så som bland annat miltal, antal ägare och pris. 

Delen efter bilköp kan vara en förlängning av sökfunktionen där det behöver finnas en 

logga-in funktion som öppnar upp information kring den köpta bilen. Vilket är 

någonting som visats ge konsumenter möjligheter att skapa värde.  

För att inte behöva utveckla två separata mobilapplikationer skulle bägge delar kunna 

integreras i en mobilappliktion. Den mobilapplikationsdelen som riktas till 

konsumenter innan ett bilköp kan vara allmän, den behöver vara gratis att ladda hem 

och ha sök- och bevakningsfunktioner. När en konsument sedan har köpt en bil genom 

Holmgrens Bil så skulle ett inlogg kunna lämnas ut samt att bilförsäljaren kopplar 

inloggningen till den sålda bilen. Därmed kan konsumenten använda övriga funktioner 

och få åtkomst på sin privata bilinformation. Vilket i sin tur skulle leda till att alla 

delar i mobilapplikationen skulle kunna hållas levande och att den därigenom skulle 

underlätta för alla parter inblandade.  

6.4. Framtida forskning 

Mobilmarknadsföring genom mobilapplikationen är ett relativt nytt fenomen och 

forskare sitter förmodligen och filar på sina publikationer under tiden den här delen av 

studien skrivs. Mobilapplikationer är ett mycket aktuellt ämne och jag anser att det 

kommer att vara mycket intressant att forska vidare inom. Då konsumenter inkluderar 

och integrerar mobilapplikationer i sin vardag och i sina liv så betyder det att det finns 

stora möjligheter för företag att följa med in i konsumenternas liv. Integreringen skulle 

kunna göra att konsumenterna inte riktigt förstår hur nära företaget kommer, utan att 

de istället ser det som en självklarhet att ha just den mobilapplikationen. Jag tror att en 

kvantitativ studie skulle vara till fördel att göra för att i större utsträckning 

generalisera resultaten och att se om det finns någon population att rikta sig mot. 

Vidare skulle flertalet kvalitativa studier kunna göras för att se om det skiljer sig 

någonting i de olika segmenten och om det är någon mer funktion som efterfrågas i 
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framtiden. Det hade slutligen varit intressant att kunna starta upp en studie kring 

mobilapplikationens användning och påverkan när den existerar för att se vilka 

preferenser som framkommer då.  
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Bilaga  

 

1. Intervjuguide företagsintervju 

Tema A: Holmgrens och kunder 

1. Berätta om ditt arbete och dess uppgifter. 

2. Hur initieras kontakt mellan dig och kunden? 

3. Hur uppfattar du kunden som kommer in till er? 

4. Är kunden som kommer in till er mer kunnig om bilar och dess attribut? 

5. Varför kommer en kund till er? 

6. Vad erbjuder ni för tjänster? 

7. Vad anser du är betydelsen i den service som ni tillhandahåller? 

8. Har du märkt att antalet kunder ökat/minskat efter att internet blivit mer 

lättillgängligt. 

9. Hur upplever du att relationen mellan kunder och er är?  Varför? 

10. Finns det några förväntningar från kundens sida när de kommer till dig? 

Tema B: Applikation 

1. Tror du att en mobilapplikation skulle kunna påverka relationen till kunder? 

2. Hur skulle ditt arbete påverkas av en mobilapplikation? 

3. Ur ditt perspektiv som försäljare, vad skulle den innehålla för att förbättra arbetet? 

4. Ur ett kundperspektiv, vad skulle den innehålla enligt dig? 

5. Ser du några nackdelar med en applikation? 
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2. Intervjuguide fokusgrupp 

Tema A: Smarttelefon 

1. Applikationer, vad betyder dem för er? 

2. Vad symboliserar applikationer i ert liv? 

3. Hur använder ni applikationer idag? 

4. Vilka egenskaper är det ni vill åt? 

5. Påverkas ni av vad andra har? 

6. Vad förväntar ni er av en applikation? 

7. När blir ni missnöjda med en applikation? 

Tema B: Bilägande 

1. Bilhandlare eller andrahandsmarknad?  

2. Vad är viktigt vid köpprocessen?  

3. Hur söker ni information / skulle söka information om ni skulle köpa bil idag? 

4. Vad hade ni önskat vid bilköp/efterköpsrelaterade tjänster? 

5. Hur påverkas ni av andra vid val av bilhandlare/bilköp? 

6. Förväntningar på säljare? 

7. Relationer med säljare? 

Tema C: Integrering av bilhandlare i mobilapplikation 

1. Hur skulle en sådan applikation användas? 

2. Vad är önskvärt i applikationen?  

3. Vad är det viktigaste från bilhandlarens sida? 

4. Vad skulle ni förvänta er?  

5. Vad skulle vara ett tillägg till förväntningarna? 

6. Varför skulle ni använda en sådan applikation?  
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3. Holmgrens Bil AB 
Holmgrens Bil AB startades år 1960 i Jönköping. Det var Sonny Holmgren som 

började laga begagnade bilar i en liten lokal, men det blev relativt snabbt en 

nybilsförsäljning och serviceverkstad. Företaget har vuxit stadigt sedan dess och är 

idag ett av Sveriges största bilhandelsföretag som finns på 12 olika orter i Småland 

och Blekinge och hanterar 11 olika varumärken. Holmgrens Bil har Sveriges största 

bilvaruhus i Jönköping, där även deras huvudkontor ligger. I deras bilvaruhus i 

Jönköping har de 9 varumärken och ungefär 500 olika begagnade bilar 

(Holmgrens.se).  

Deras affärsidé är: ”Allt under ett tak, enkelt för bilägaren.” Vilket betyder att om det 

är något gällande bilägande ska det räcka för kunden att vända sig till Holmgrens Bil 

AB för att få hjälp. (Holmgrensbil.se) 

Holmgrens bil AB lanserade under 2011 en mobilapplikation där kunder snabbt och 

enkelt skulle kunna söka upp begagnade bilar. Företaget fick dock ta bort 

applikationen i slutet av 2013 då den inte uppfyllde konsumenternas förväntningar 

angående applikationer och bilhandlare
5
. Ett externt företag på uppdrag av Holmgrens 

Bil gjorde våren 2013 en användarstudie som inkluderade empiriskt insamlat material 

av vad Holmgrens Bil nuvarande kunder ansåg sig vilja ha för webbkommunikation. 

Vid användarstudien analyserades uttalanden om inköp av bil samt användning av 

internet, vilket gav resultatet att deltagarna till största del var äldre. De äldre 

deltagarna använde inte internet särskilt mycket, vilket gjorde att resultatet därigenom 

inte kunde konkluderas
6
.  

                                                 

 

 
5
 Intervju med Holmgrens bil AB, den 18 december 2013 på huvudkontoret i Jönköping. 

Inkluderade marknadschefen Sverker Gustavsson och projektledare Henrik Sandin.  

Årtal om applikationen funnen på Holmgrens facebooksida 2014-03-25 

(https://www.facebook.com/HolmgrensBil/posts/113752375373994) 
6
 Mailkontakt med projektledare Henrik Sandin 



  
 

 

 

 
 

 

 

 


