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FÖRORD 
	

Vi	vill	inledningsvis	ge	ett	stort	tack	till	det	fastighetsbolag	som	med	öppna	armar	tog	
emot	oss	och	ville	bli	en	del	av	det	här	arbetet.	De	respondenter	som	medverkat	i	

studien	har	visat	ett	fantastiskt	bemötande	och	frikostigt	delat	med	sig	av	information	
om	både	sig	själv	och	företaget.	Vi	vill	också	tacka	vår	handledare	Carina	Sjödin	som	

visat	ett	stort	engagemang	och	alltid	givit	oss	konkret	och	värdefull	feedback.	Samt	vill	vi	
också	tacka	samtliga	klasskamrater	som	funnits	tillhands	för	rådfrågning	och	som	

opponerat	på	vårt	arbete	under	handledning	och	seminarium.	
	

Med	vänlig	hälsning	
	

Sanna	&	Victor	
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Forskningsfrågor:		
	
(1)	Hur	arbetar	fastighetsbolaget	idag	med	tjänsteutveckling?		
	
(2)	Hur	kan	fastighetsbolaget	öka	förståelsen	för	sin	målgrupps	behov	och	nyttja	den	
ökade	förståelsen	i	utveckling	och	implementering	av	nya	tjänster?	
	
Syfte:	 Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 studera	 och	 analysera	 fastighetsbolagets	
tillvägagångssätt	 i	 utvecklandet	 av	 nya	 tjänster	 och	 sedan	 ge	 konkreta	 förslag	 på	 hur	
denna	 process	 kan	 förbättras.	 	Dessa	 förslag	 har	 till	 syfte	 att	 kunna	 hjälpa	 bolaget	 i	
framtagandet	av	tjänster	som	ska	matcha	användarens	behov.	Det	kommer	att	 leda	till	
en	 minskad	 risk	 att	 lansera	 tjänster	 som	 floppar,	 vilket	 kommer	 att	 generera	 i	 ett	
innovationsbidrag	till	bolaget	verksamhet.	
	
Metod:	 Studien	 har	 utgått	 ifrån	 en	 kvalitativ	 metod	 där	 två	 semistrukturerade	
intervjuer,	 två	 observationer	 och	 en	 workshop	 har	 utformats	 till	 studiens	 empiriska	
syfte,	 samt	har	 två	andra	 företag	granskas	via	sekundärkällor.	Studien	har	också	stora	
drag	av	aktionsforskning	då	författarna	tillsammans	med	samarbetsparterna	har	arbetat	
fram	en	strategi	för	fastighetsbolagets	framtida	innovationsprocesser,	där	de	har	haft	en	
nära	relation	och	blivit	en	del	av	bolagets	verklighet.	En	abduktiv	ansats	har	används	i	
syfte	för	att	för	att	få	in	nya	perspektiv	på	teori	och	empiri	under	studiens	gång.	
	
Slutsats:	 Fastighetsbolagets	 arbetsmetoder	 har	 stora	 drag	 av	 tjänstelogiken	 utifrån	
deras	 fokus	 på	 hyresgästernas	 upplevelse.	 	Kommunikationen	 sker	 idag	 digitalt	 och	
fastighetsskötarna	 är	 den	 huvudlänken	 mellan	 bolaget	 och	 hyresgästerna.	
Fastighetsbolaget	har	stora	visioner	om	tjänsteutveckling	och	ser	hyresgästerna	som	en	
del	 av	 det	 arbetet.	 En	 större	 samverkan	 internt	 kommer	 bidra	 positivt	 för	 bolagets	
självorganisering	 och	 generera	 till	 ett	 större	 ansvar	 hos	 frontpersonalen.	Det	 finns	 en	
stor	potential	för	ett	närmare	samarbete	mellan	fastighetsbolaget	och	deras	hyresgäster,	
vilket	 kan	 skapa	 förutsättningar	 för	 en	 positiv	 inställning	 till	 framtida	
tjänsteinnovationer.	
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Research	question:	
	
(1)	How	does	the	real	estate	company	today	work	with	service	development?	
	
(2)	How	 can	 the	 real	 estate	 company	 increase	 their	 understanding	of	 their	 customers	
needs	and	use	the	increased	understanding	of	the	development	and	implementation	of	
new	services?	
	
Purpose:	 The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 study	 and	 analyze	 a	 real	 estate	 company's	
approach	in	developing	services	and	then	make	suggestions	on	how	this	process	can	be	
improved.	 These	 proposals	 are	 intended	 to	 help	 the	 company	 in	 the	 development	 of	
services	that	match	user	needs,	and	to	minimize	the	risk	to	launch	services	that	do	not	
match	the	user's	needs.	
	
Method:	The	study	has	been	based	on	a	qualitative	method	where	two	semi-structured	
interviews,	 two	 observations	 and	 one	 workshop	 has	 been	 designed	 to	 the	 studys	
empirical	purposes,	and	two	other	companies	are	examined	through	secondary	sources.	
The	study	has	also	based	on	action	research	where	the	authors	together	with	partners	
has	developed	a	strategy	for	building	the	company's	future	innovation	processes,	where	
they	 have	 had	 a	 close	 relationship	 and	 become	 a	 part	 of	 the	 company's	 reality.	 An	
abductive	reasoning	have	been	used	in	order	to	get	a	new	perspective	on	the	theory	and	
empirical	evidence	during	the	study.	
	
Conclusion:	The	real	estate	company´s	 	working	methods	are	similar	 to	concept	of	 the	
service	 logic,	 based	 on	 their	 focus	 on	 the	 consumers	 and	 their	 experience.	 They	
communicate	digitally	and	the	caretaker	is	the	main	link	between	the	company	and	the	
tenants.	The	real	estate	company	has	great	visions	for	service	development	and	sees	the	
tenants	as	part	of	the	work.	A	greater	collaboration	internally	will	contribute	positively	
to	 the	 company's	 self-organization	 and	 generate	 a	 greater	 responsibility	 of	 front	 line	
staff.	There	is	a	great	potential	for	closer	collaboration	between	the	real	estate	and	their	
tenants,	which	will	have	a	positive	effective	for	future	service	innovations.	
	



BEGREPPSDEFINITIONER 
	
	
Användare:	Kund,	brukare	eller	klient	(Kristensson	mfl.,	2015).	
	
Crowdsourcering	–	Crowdsourcing	är	en	typ	av	deltagande	online	aktivitet	där	en	invid	
eller	organisation	tar	hjälp	av	en	grupp	av	frivilliga	individer	för	problemlösning	
(Estelles-Arolas,	Gonzalez	Ladron	de	Guevara,	2012)	.	

Digitalisering	–	Där	analoga	förlagor	transformeras	till	digital	information.	Detta	gör	att	
informationen	blir	strukturerad,	sökbar	och	går	att	nå	genom	digitala	kanaler	
(Digitaliseringskommissionen,	2015).	

Flopp	–	Är	en	marknadsintroduktion	som	inte	skapar	värde	hos	användarna	och	på	så	
sätt	inte	blir	ekonomisk	lönsam	(Kristensson,	2015).	
	
Frontpersonal	-	Frontpersonalen	utgör	en	personalgrupp	som	är	den	del	av	företaget	
som	har	närmast	kontakt	med	kunderna	(Sonesson,	2007).	
	
Open	source	–	Är	en	öppen	källkod	som	är	fri	att	använda,	läsa,	modifiera	och	
vidareutveckla	utan	att	behöva	betala	licensavgift	till	kodens	ägare		(Tidd	&	Bessant,	
2013).	
	
Värdeskapande	processer	-	Är	en	process	där	producent	tillsammans	med	användare	
samskapar	nyttjandevärde	(Vargo	&	Lusch,	2004).	
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1.    INLEDNING 

Det	 inledande	 avsnittet	 ger	 en	 kort	 bakgrund	 till	 det	 ämne	 som	 studien	 kommer	 att	
beröra,	 en	 introduktion	 till	 det	 företag	 som	 har	 deltagit,	 samt	 presenteras	 studiens	
problemformulering,	syfte,	frågeställning,	avgränsning	och	disposition.	

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
När	den	mer	inriktade	organisationsforskningen	inleddes	för	ungefär	100	år	sedan	var	
det	den	inre	organiseringen	som	var	av	intresse	för	produktionsresurserna	och	inte	de	
yttre	relationerna	till	omvärlden.	Det	skulle	också	dröja	en	bra	bit	in	på	1900-talet	innan	
ett	 intresse	 för	det	 interna	kom	att	kompletteras	av	ett	 intresse	 för	det	externa	då	allt	
fler	 teoretiker	 började	 beskriva	 organisationer	 som	 öppna	 system	 (Hoppe,	 2009).	
Innovationsprocesser	 börjar	 oftast	 börja	 inifrån	 företaget	 med	 en	 produktinnovation	
och	 denna	 logik	 har	 en	 stor	 svaghet	 för	 att	 det	 inte	 är	 helt	 säkert	 att	 innovationen	
kommer	 att	 bli	 en	 succé	på	marknaden.	 Studier	 påvisar	 att	 40-60%	av	 alla	 produkter	
som	 lanseras	 floppar	 och	 endast	 en	 av	 15	 lanserade	 idéer	 blir	 ekonomisk	 lönsamma.	
Detta	beror	bland	annat	på	att	företag	inte	förstår	sig	på	sina	kunders	värdekedja.	Den	
bristande	förståelsen	kan	även	vara	ett	resultat	av	att	företag	använder	sig	av	ett	inifrån	
och	 ut-tänk,	 samt	 att	 företagen	 inte	 förstår	 sig	 på	 användarnas	 uttalade	 och	 latenta	
behov	(Kristensson,	Gustafsson	&	Witell,	2015).	
		
Begreppet	 tjänst	 har	 under	 de	 senaste	 trettio	 åren	 varit	 ganska	 omdiskuterat	 och	
behandlades	 länge	som	en	restpost	 i	ett	 lands	räkenskaper	och	ansågs	mindre	värt	då	
det	inte	gick	att	exportera.	Men	idag	är	tjänster	den	del	av	ekonomin	som	växer	snabbast	
och	 utgör	 den	 största	 delen	 av	 vad	 ett	 land	 producerar	 (Kristensson	 m.fl.,	 2015).	
Studiens	 uppdragsgivare	 som	 denna	 studie	 handlar	 om	 är	 ett	 svenskt	 fastighetsbolag	
beläget	 på	 en	 ort	 i	 Mälardalen,	 som	 ägnar	 sig	 åt	 uthyrning	 av	 lägenheter	 och	
kommersiella	 lokaler.	 Bolaget	 anser	 att	 bostadsmarknaden	 kommer	 bli	 mer	
konkurrensutsatt	 inom	 tio	 år	 och	 vill	 därför	 differentiera	 sig	 själva	 mot	 andra	
hyresvärdar	på	orten	de	verkar	på.	Detta	genom	bland	annat	utveckla	nya	 tjänster	 för	
sin	målgrupp.		
	
Utvecklingen	 av	 tjänsterna	 har	 till	 syfte	 att	 leda	 till	 att	 fastighetsbolaget	 blir	 mer	
attraktiva	som	hyresvärd,	även	i	en	framtida	marknad	där	bostadsbrist	inte	längre	är	ett	
faktum.	Bolaget	är	ortens	största	privatägda	fastighetsbolag	med	ca	700	lägenheter	till	
uthyrning.	Bolaget	är	starkt	grundat	i	värderingar	i	social	hållbarhet	som	ska	resultera	i	
en	hållbar	 framtid,	vilket	genomsyrar	hela	bolagets	struktur.	Problematiseringen	kring	
bolagets	 tjänsteutveckling	grundar	 sig	 i	 hur	de	 ska	arbeta	 för	 att	 lansera	 tjänster	 som	
kunderna	 är	 i	 behov	 av	 och	 bli	 ekonomiskt	 lönsamma,	 samt	 minimera	 risken	 för	 en	
flopp.	

1. 2 SYFTE 
Syftet	med	denna	studie	är	att	studera	och	analysera	fastighetsbolagets	tillvägagångssätt	
i	utvecklandet	av	nya	tjänster	och	sedan	ge	konkreta	förslag	på	hur	denna	process	kan	
förbättras.		Dessa	förslag	har	till	syfte	att	kunna	hjälpa	bolaget	i	framtagandet	av	tjänster	
som	ska	matcha	användarens	behov.	Det	kommer	att	leda	till	en	minskad	risk	att	lansera	
tjänster	 som	 floppar,	 vilket	 kommer	 att	 generera	 i	 ett	 innovationsbidrag	 till	 bolaget	
verksamhet.	
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1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
	
(1)	Hur	arbetar	fastighetsbolaget	idag	med	tjänsteutveckling?		
	
(2)	Hur	kan	fastighetsbolaget	öka	förståelsen	för	sin	målgrupps	behov	och	nyttja	den	
ökade	förståelsen	i	utveckling	och	implementering	av	nya	tjänster?’	
	

1.4 AVGRÄNSNING 
Studien	 som	 genomförts	 har	 haft	 som	 utgångspunkt	 att	 förstå	 och	 genomlysa	 ett	
fastighetsbolags	metoder	för	att	skapa	nya	tjänster	för	sina	hyresgäster.	Bolaget	är	i	en	
fas	av	digitalisering	av	organisationen	där	även	kontakten	med	hyresgäster	övergår	från	
fysisk	 till	 digital.	 Därför	 har	 denna	 studie	 haft	 ett	 digitalt	 fokus	 på	 utvecklingen	 av	
tjänster.	 Detta	 innebär	 att	 studien	 är	 begränsad	 till	 att	 utforska	 interaktionen	mellan	
digitala	plattformar,	 frontpersonal	och	hyresgäster.	Avgränsningen	kommer	även	 ligga	
internet	 för	 att	 insamla	 det	 material	 som	 behövs	 för	 att	 besvara	 studiens	 syfte	 och	
forskningsfrågor.	Hyresgästernas	perspektiv	kommer	därför	inte	att	bli	involverade.		
	
1.5 KUNSKAPSBIDRAG  
Det	gjordes	en	sökning	på	nyckelord	som	real	estate,	service	innovation,	co-creation	och	
digital.	Sökning	gjordes	i	databaserna	Discovery	och	google	scholar,	samt	gjordes	vanliga	
google	sökningar	på	dessa	nyckelord.	Sökningarna	har	gjort	mellan	14	december	och	29	
december	2016.	Sökningen	resulterade	i	att	det	inte	fanns	någon	träff	på	tidigare	studier	
som	 behandlar	 ämne	 inom	 digital	 tjänsteinnovation	 inom	 fastighetsbranschen.	
Undersökningen	 visade	 på	 flera	 studier	 som	 avhandlar	 tjänsteinnovation	 inom	
fastighetsbranschen	 men	 ingen	 studie	 som	 inkluderar	 tjänsteinnovation	 tillsammans	
med	digitalisering.	Detta	betyder	att	studiens	område	ännu	inte	är	väl	utforskat,	vilket	
innebär	 att	 den	 här	 studien	 tillför	 ett	 kunskapsbidrag	 i	 hur	 en	 ökad	 förståelse	 för	
utveckling	 av	 digitala	 tjänster	 i	 fastighetsbranschen	 kan	 bidra	 till	 en	 strukturerat	
arbetssätt	och	en	större	möjlighet	till	att	lansera	tjänster	som	inte	floppar.	

1.6 RAPPORTENS DISPOSITION 
	
Kapitel	 1:	 Det	 inledande	 avsnittet	 ger	 en	 kort	 bakgrund	 till	 det	 ämne	 som	 studien	
kommer	att	beröra,	 en	 introduktion	 till	 det	 företag	 som	har	deltagit	 samt	presenteras	
studiens	problemformulering,	syfte,	frågeställning,	avgränsning	och	en	disposition.	
	
Kapitel	2:	Denna	del	av	studien	presenterar	den	teoretiska	referensramen,	som	tar	upp	
fem	områden;	Tjänsteinnovation,	 förståelse	 för	 användarnas	behov,	öppen	 innovation,	
omvärldsanalys	och	involvering	av	frontpersonal.	
	
Kapitel	3:	Metodavsnittet	har	till	syfte	att	visa	hur	arbetsprocessen	sett	ut	och	förklara	
de	 metoderna	 som	 använts.	 Kapitlet	 inleds	 med	 val	 av	 metod	 och	 forskningsansats,	
sedan	redovisas	det	hur	det	empiriska	materialet	har	hämtats	och	analyserats,	avsnittet	
avslutas	med	en	reflekterande	del	över	etik	och	kritik.	
	
Kapitel	4:	Denna	del	av	studien	presenterar	det	empiriska	materialet	som	utgör	grunden	
för	 att	 besvara	 studiens	 frågeställningar.	 Intervjuerna	 genomfördes	 med	
fastighetsbolagets	Vd,	samt	en	konsult.	Empirin	inleds	med	en	kort	avsnitt	om	bolagets	
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bakgrund	 för	 att	 sedan	 redovisas	 likt	 den	 teoretiska	 referensramen	 med	 relevanta	
teman	och	ämnesfokusering.	Empirikapitlet	 innehåller	också	 två	observationer	och	en	
fältstudie	 som	 redovisas	 separat,	 i	 den	 avslutande	 delen	 finns	 en	 presentation	 av	 två	
andra	företag	i	syfte	till	benchmarking.	
	
Kapitel	 5:	 I	 detta	 kapitel	 jämförs	 det	 empiriska	 materialet	 som	 samlats	 in	 med	 den	
teoretiska	referensramen.	Analysen	kommer	att	följa	liknande	struktur	som	empirin	och	
teorin	för	att	tydliggöra	orienteringen	i	arbetet,	samt	skapa	relevanta	jämförelser.		
	
Kapitel	6:	I	denna	del	av	studien	diskuteras	resultatet	av	analysen,	det	vill	säga	vad	teori	
och	empiri	gemensamt	mynnade	ut	i.	Diskussionsdelen	konkretiserar	det	väsentliga	för	
att	besvara	studiens	syfte	vilket	förbereder	för	studiens	slutsats.	
	
Kapitel	 7:	 I	 slutsatsen	 besvaras	 studiens	 frågeställningar:	 (1)	 Hur	 arbetar	
fastighetsbolaget	 idag	 med	 tjänsteutveckling?	 (2)	 Hur	 kan	 fastighetsbolaget	 öka	
förståelsen	 för	 sin	målgrupps	behov	och	nyttja	den	ökade	 förståelsen	 i	utveckling	och	
implementering	av	nya	tjänster?		
	
Kapitel	 8:	 I	 det	 sista	 kapitlet	 resonerar	 författarna	 kring	 vad	 som	 skulle	 kunna	 vara	
relevant	och	intressant	för	fortsatt	forskning	kring	studiens	ämne.	

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

Denna	 del	 av	 studien	 presenterar	 den	 teoretiska	 referensramen,	 som	 tar	 upp	 fem	
områden;	 Tjänsteinnovation,	 förståelse	 för	 användarnas	 behov,	 öppen	 innovation,	
omvärldsanalys	 och	 involvering	 av	 frontpersonal.	 Dessa	 områden	 är	 utvalda	 med	
tillhänsyn	 till	 vad	 som	 berör	 tjänsteutveckling	 utifrån	 tjänstelogik,	 samt	 utifrån	
fastighetsbolaget	ambitioner.		
	

2.1 TJÄNSTEINNOVATION  
Innovationsprocesser	har	för	vana	att	börja	inifrån	företaget	med	en	produktinnovation	
och	 fokuserar	 på	 vad	 ett	 företag	 tekniskt	 kan	 tillverka.	 Produktlogik	 utgår	 ifrån	
företaget,	hur	deras	anställda	kan	använda	sig	av	resurser,	i	form	av	teknik,	råvaror	och	
kunskap	som	finns	tillgänglig	och	utifrån	dessa	förutsättningar	skapa	nya	värden	till	den	
marknad	 de	 verkar	 på.	 Tjänsteinnovationer	 är	 framgångsrika	 för	 att	 de	 istället	 börjar	
utanför	 företaget	 och	 bygger	 på	 en	 god	 förståelse	 för	 vad	 kunderna	 vill	 ha	 som	
exempelvis	 kostnadsbesparing,	 design,	 tillgänglighet,	 tidsbesparing	 och	
användarvänlighet.	Produktlogik	utgår	ifrån	företaget,	hur	deras	anställda	kan	använda	
sig	av	resurser,	 i	 form	av	teknik,	råvaror	och	kunskap	som	finns	tillgänglig	och	utifrån	
dessa	 förutsättningar	 skapa	 nya	 värden	 till	 den	marknad	 de	 verkar	 på.	 Denna	 typ	 av	
logik	kallas	 inifrån	och	ut	 strategi,	 samt	även	 ”Technology	push”	och	det	 finns	en	stor	
svaghet	 i	att	utgå	 ifrån	tekniska	möjligheter.	Det	gör	att	det	blir	svårare	att	 förutse	ett	
behov	 av	 marknadens	 erbjudande	 och	 på	 så	 sätt	 finns	 det	 en	 stor	 risk	 för	 ett	
misslyckande	av	implementeringen.		(Kristensson	m.fl.,	2015)	
	



	 6	

Enligt	Vargo	och	Lusch	(2004)	så	skiljer	sig	 tjänstelogiken	 från	produktlogiken	genom	
synen	på	olika	aspekter.	 Inom	tjänstelogiken	ses	varor	som	 intermediära	resurser	och	
ger	 förutsättningarna	 för	 leverans	 av	 en	 tjänst,	 samt	 att	 värdet	 realiseras	 av	kunden	 i	
användandet.	 Användaren	 är	 därför	 en	 medskapare	 av	 tjänsten	 då	 användaren	
realiserar	 värdet	 i	 produkten.	 Tjänstelogiken	 fokuserar	 på	 kundernas	 behov	 och	 hur	
företaget	kan	hjälpa	kunden	att	uppfylla	de	behov	som	kunden	har	och	på	så	sätt	skapa	
värde	för	användaren.	Chesbrough	(2011)	beskriver	tjänstelogik	på	ett	liknande	sätt,	det	
handlar	om	att	förstå	det	värde	som	produkten	ger	användaren	och	inte	produkten	i	sig	
som	ska	stå	i	centrum.		Enligt	den	logiken	kan	då	alla	produkter	även	räknas	till	tjänster	
(Vargo	&	Lusch,	2004).	
 
2.1.2 TJÄNSTEINNOVATIONSPROCESSEN	
Tjänsteinnovationsprocessen	enligt	Kristenssen	m.fl.,	(2015)	är	uppbyggd	i	två	delar.	
Den	första	delen	handlar	om	förståelse	av	kundens	värdeskapande	och	den	andra	delen	
handlar	om	att	bygga	struktur	för	att	underlätta	kundens	värdeskapande.	Förståelse	
delen	är	i	sin	tur	uppbyggd	i	tre	delar	som	går	ut	på	skapa	ett	mål	med	
tjänsteinnovation,	lär	av	och	med	kunden,	samt	syntetisera	och	experimentera.				

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	1.	Utvecklingsprocess	för	en	tjänsteinnovation	(Kristenssen	m.fl,.	2015)	
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2.1.2 VARUMÄRKESINNOVATION 
Genom	 att	 använda	 värdeskapande	 processer	 kan	 företag	 differentiera	 sig	 mot	
konkurrenter.	Värdeskapande	attribut	kan	läggas	till	på	redan	befintliga	produkter	kan	
det	skapa	ett	ökat	värde	hos	kunden	och	på	så	sätt	blir	erbjudandet	unikt	i	deras	ögon.	
Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 i	 utvecklingen	 av	 varumärkesinnovationer	 ta	 hänsyn	 till	
kundernas	 uppfattning	 och	 attityd	 till	 varumärket.	 Att	 skapa	 ett	 erbjudande	 som	 inte	
ligger	i	linje	med	kundernas	uppfattning	av	vad	varumärket	är,	kan	förändra	varumärket	
till	 det	 sämre	 och	 på	 sätt	 skada	 varumärkets	 relation	 till	 kunderna.	 Ett	 exempel	 på	
varumärkesinnovation	 är	 exklusiva	 klockmärken	 som	 differentierar	 sig	 genom	 att	
kommunicera	 en	 livsstil	 som	 bäraren	 av	 klockan	 besitter	 och	 inte	 ett	 nytt	 sätt	 att	
förmedla	tid.	(Kristensson	m.fl.,	2015)	
	
2.1.3 UPPLEVELSEINNOVATION 
Enligt	Kristensson	m.fl.,	(2015)	inträffar	upplevelseinnovationer	när	ett	företag	erbjuder	
nischade	 tjänster,	 där	 upplevelsen	 ger	 ett	 så	 pass	 högt	 värde	 att	 kunden	 är	 villiga	 att	
betala	 mer	 för	 den	 tjänsten.	 Upplevelseinnovationer	 lägger	 stort	 fokus	 på	 de	 känslor	
som	uppstår	hos	användaren	i	integrationen	av	tjänsten	Detta	kan	var	känslor	som	är	en	
rolig	 händelse	 eller	 ett	 önskvärt	 tillstånd.	 Ett	 exempel	 på	 upplevelseinnovationer	 kan	
vara	att	hyra	 in	en	kock	att	 laga	mat	 tillsammans	med,	 istället	 för	att	endast	 få	maten	
serverad	 av	 en	 kock	 (ibid).	 Grönroos	 (2007)	 beskriver	 att	 tjänster	 kan	 tillhöra	 något	
som	 heter	 upplevelseindustrin.	 Det	 innefattar	 tjänster	 där	 kunderna	 söker	 sig	 till	 de	
tjänster	och	produkter	som	är	extraordinära	och	där	de	är	villiga	att	betala	för	denna	typ	
av	upplevelse.	Grönroos	beskriver	även	att	tjänsteföretag	bör	vara	noga	med	att	förstå	
att	 alla	 tjänster	 inte	 tillhör	 upplevelseekonomin,	 utan	 vissa	 tjänster	 tillhör	 en	 ordinär	
ekonomi	 som	 tillför	 att	 ge	 support	 till	människor	 i	 sitt	 dagliga	 liv	 och	 i	 dessa	 tjänster	
söker	inte	kunden	en	högre	upplevelse	än	tjänstens	kärnfunktion	(ibid).	

2.2 FÖRSTÅELSE FÖR ANVÄNDARNA 
Det	 första	 steget	 i	 utvecklingen	 av	 en	 värdeskapande	 process	 är	 att	 förstå	 kundernas	
behov	och	utifrån	detta	kunna	skapa	ett	värdeerbjudande	som	tilltalar	kunden	(Kotler,	
Armstrong	&	Parment,	2013).	Kristensson	m.fl.,	(2015)	menar	på	att	inte	räcker	med	att	
förstå	hur	en	tjänst	eller	en	tekniks	 lösning	uppfyller	kundens	behov,	utan	även	förstå	
kundens	 värdeskapande	 process.	 Kundupplevelsen	 styrs	 till	 stor	 del	 av	 tidigare	
erfarenheter	 och	 de	 förväntningar	 som	 kunden	 har	 i	 samband	 med	 att	 de	
värdeskapande	aktiviteterna	utförs.	

2.2.1 VÄRDE 
Värde	är	någonting	som	inte	infinner	sig	i	ett	objekt	eller	i	en	produkt,	utan	snarare	i	den	
upplevelse	som	kunden	upplever.	Kunden	kan	ses	som	en	aktiv	deltagare	i	skapandet	av	
sin	egen	upplevelse	och	den	som	också	skapar	det	egna	värdet	(Holbrook	1994,	1999,	
2006).	 Ur	 tjänstelogiken	 kan	 inte	 företag	 ge	 värde,	 utan	 endast	 ge	 en	 möjlighet	 för	
kunden	att	 skapa	ett	eget	värde	 i	en	bestämd	kontext	 (Ng	m.fl.,	2010).	Värdeskapande	
sker	genom	interaktioner	såsom	möten,	processer	eller	metoder	som	förekommer	då	en	
tjänst	eller	en	produkt	brukas.	Värde	kan	skapas	genom	olika	typer	av	resurser,	som	kan	
bestå	av	materiella	resurser,	ekonomiska	resurser	eller	naturresurser	men	som	kräver	
någon	typ	av	inverkan	för	att	skapa	ett	värde	(Ng	&	Smich,	2012).	
	
Värdeskapande	 har	 tidigare	 fokuserat	 på	 den	 output	 och	 prissättning	 som	 företag	
kunnat	skapa	och	att	värdet	är	grunden	för	ekonomiska	utbyten	(Vargo,	2008).	Prahald	
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och	Ramaswamy	 (2004)	 talar	 istället	 om	att	 företag	 ska	 skapa	värde	 i	 värdeskapande	
aktiviteter	som	sker	 inne	 i	organisationerna.	Detta	kallas	även	värdekedja	och	 i	denna	
process	är	företaget	inte	någon	huvudaktör,	utan	istället	är	det	någon	som	ska	använda	
varan	eller	från	den	marknad	där	varan	ska	verka	på.	Företaget	som	erbjuder	varan	eller	
tjänsten	är	den	värdeskapande	kraften	som	för	över	värdet	till	marknadens	uppfattade	
behov.	Det	är	alltså	då	en	resurs	används	som	behovet	blir	 tillfredsställt	och	det	är	då	
värdet	 skapas.	 Den	 tjänstedominanta	 logiken	 ser	 kunder	 och	 användare	 som	 aktiva	
medskapare	 av	 värde	 och	 inte	 passiv	 utvärderare	 av	 värdet	 som	 skett	 genom	 (Vargo,	
2004).	 Ng	 och	 Smich	 (2012)	 menar	 att	 det	 går	 att	 hävda	 att	 värdeskapande	 är	 det	
centrala	syftet	för	den	ekonomiska	verksamheten	och	därmed	är	avgörande	för	kunder,	
företag	och	beslutsfattare.		

2.2.2 BEHOV 
Behov	är	något	som	kan	identifieras	som	en	upplevd	brist	som	kan	vara	både	fysisk	och	
social,	även	något	som	senare	kan	resultera	i	en	önskning.	Önskningarna	skiljer	sig	från	
individ	 till	 individ	 och	 skapas	 i	 en	 kulturell	 kontext,	 dessa	 önskemål	 är	 sedan	 den	
efterfrågan	 som	 kunder	 söker	 på	 marknaden.	 Behovsupptäckt	 är	 sedan	 något	 som	
skapas	 av	 intern	 eller	 externt	 stimuli	 (Kotler	 m.fl.,	 2013).	 Många	 brister	 är	 enkla	 att	
förmedla,	som	exempelvis	ett	behov	av	mat	som	är	identifierbara	med	en	hungerkänsla.	
Det	finns	även	behov	som	i	större	grad	är	svåra	att	uttala	och	dessa	behov	kallas	latenta	
behov.	 Latenta	 behov	 är	 behov	 som	 kunden	 har	 men	 som	 de	 själva	 inte	 uttalar.	
Kunderna	kan	vara	helt	omedvetna	om	att	de	har	dessa	behov	och	klarar	ett	företag	av	
att	 identifiera	 dessa	 behov	 hos	 en	 kund	 relaterar	 det	 i	 en	 högre	 nöjdhet	 och	 lojalitet	
bland	kunderna,	vilket	ger	 	stora	konkurrensfördelar	 för	ett	 företag	 (Kristensson	m.fl.,	
2015).	Organisationer	behöver	utveckla	kunskap	och	processer	om	hur	de	kan	skapa	en	
förståelse	 för	 både	 uttalade	 och	 latenta	 behov,	 samt	 hur	 produkter	 och	 tjänster	 ska	
utvecklas	 för	att	kunna	möta	dessa	behov	(Narver,	Stanley	and	MacLachlan,	2004).	En	
ökad	 förståelse	 för	 användarens	 latenta	 behov	 kommer	 leda	 till	 att	 företag	 kan	 skapa	
tjänster	som	differentierar	sig	på	ett	sådant	sätt	att	erbjudandet	blir	mer	intressant	för	
just	den	målgrupp	som	företaget	vill	nå	ut	till	(Chesbrough,	2011).	

2.2.3 KONSUMENTBETEENDE 
För	 att	 innovationer	 ska	 bli	 accepterade	 av	 konsumenter	 i	 tidiga	 faser	 krävs	 det	 att	
innovationen	är	kompatibel	med	konsumenten,	vilket	innebär	att	innovationen	behöver	
stämma	överens	med	de	värderingar,	tankar	och	beteenden	som	konsumenten	besitter.	
Detta	 betyder	 bland	 annat	 ju	 mindre	 förändringar	 konsumenten	 måste	 göra	 i	 sitt	
beteende	desto	mer	ökar	chansen	att	konsumenten	är	mottaglig	 för	 innovationen	som	
erbjuds.	(	Evans,	Foxal	&	Jamal,	2008)	

2.2.4 DESIGN TÄNKANDE   
Design	 tänkande	 fokuserar	 på	 en	 förbättra	 framtida	 resultat	 med	 hjälp	 utav	 att	 hitta	
alternativa	 lösningar	 som	 har	 en	 utgångspunkt	 på	 målet	 istället	 för	 på	 ett	 problem	
(Edman,	2009).	Begreppet	kan	beskrivas	som	ett	kreativt	förhållningssätt	och	en	metod	
för	att	lösa	komplexa	problem.	Metoden	beskrivs	som	fördelaktig	för	att	den	ifrågasätter	
konventionella	 sätt	 att	 tänka	 och	 öppnar	 upp	 för	 att	 se	 nya	möjligheter	 i	 strategiska	
sammanhang	(Buchanan,	1992).	
	
Design	 tänkande	 som	har	 stora	 likheter	med	 tjänstelogiken	 som	utgår	 ifrån	 att	 allt	 är	
tjänster	 och	 fokuserar	 på	 vad	 användarna	 och	 kunderna	 efterfrågar	 för	 att	 kunna	
lansera	 nya	 innovationer.	 Syftet	 handlar	 om	 att	 minska	 eller	 till	 och	 med	 radera	
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skillnader	mellan	 produkter	 och	 tjänster.	 Likheterna	mellan	 tjänstelogiken	 och	 design	
tänkande	är	att	båda	förstår	värdet	av	att	fokusera	på	kunderna	och	användarna	genom	
hela	 processen.	 Dock	 saknar	 tjänstelogiken	 praktiska	 metoder	 och	 processer	 för	
konstruktion.	 Design	 tänkande	 kräver	 att	 fler	människor	 ifrån	 hela	 organisationen	 är	
inblandad	 och	 alla	 med	 samma	 fokus	 på	 att	 förstå	 kunden.	 Eftersom	 designers	 är	
utbildade	för	att	förstå	och	lösa	komplexa	problem	och	de	är	därför	värdefulla	resurser	
att	använda	inom	design	tänkande	logiken.	Tjänstelogiken	fokuserar	på	att	användaren	
ska	 vara	 inblandad	 i	 medskapandeprocessen	 medan	 design	 tänkande	 fokuserar	 att	
medskapande	 ska	 leda	 till	 ett	 samskapande	 för	 idéer	 och	 koncept	 i	 en	 tidig	 fas.	
Designers	utgår	oftast	från	ett	användarperspektiv	och	brukar	vanligtvis	experimentera	
sig	 fram	 för	 att	 hitta	 nya	 lösningar	 med	 hjälp	 utav	 praktiska	 metoder	 och	 verktyg.	
Design	tänkande	tar	därför	användaren	som	utgångspunkt	och	fokuserar	på	hans	eller	
hennes	behov,	önskemål	och	förväntningar.	(Edman,	2009)	
	
Brown	 (2008)	 menar	 på	 att	 design	 tänkande	 grundar	 sig	 i	 att	 skapa	 empati	 för	
användare	 och	 genom	 det,	 öka	 en	 förståelse	 för	 användarens	 latenta	 behov.	 Brown	
beskriver	även	multi-disciplinera	team	som	ett	viktigt	element	inom	design	tänkande,	då	
det	 skapar	 förutsättningar	 för	 att	 med	 olika	 kunskap	 och	 kvalitéer	 angripa	 det	
identifierade	problemet.	Leonard	och	Rayport	(1997)	delar	samma	synsätt	som	Browns	
metoder	 kring	 design	 tänkande	 men	 kallar	 det	 för	 empatic	 design.	 Båda	 metoderna	
bygger	på	att	skapa	förståelse	för	användare	för	att	kunna	förstå	de	latenta	behov	som	
de	sitter	på	för	att	sedan	kunna	möta	dessa	behov	på	nya	innovativa	sätt.	

2.3 ÖPPEN INNOVATION  
Öppen	 innovation	 är	 en	 innovationsstrategi	 som	 går	 ut	 på	 att	 öppna	 upp	
utvecklingsprocessen	 av	 nya	 produkter	 och	 tjänster	 för	 externa	 kunskapsbidrag	 och	
kompetenser.	Öppen	 innovation	syftar	 till	att	använda	sig	av	både	externa	och	 interna	
idéer	för	ett	större	värdeskapande,	istället	för	att	endast	använda	interna	idéer.	Öppen	
innovationsstrategi	 behandlar	 forskning	 och	 utvecklingsavdelningar	 på	 företag	 som	
öppna	system,	men	det	behöver	inte	betyda	att	organisationen	är	öppen	för	att	både	ta	
emot	 och	 dela	 kunskap	 till	 andra	 aktörer.	 Tjänsteföretag	 behöver	 skapa	 sig	 förståelse	
hur	de	kan	förstå	och	tillfredsställa	användarnas	behov,	samtidigt	som	de	gör	det	på	ett	
sätt	 som	 leder	 till	 långsiktig	 lönsamhet.	 Det	 finns	 strategier	 och	 aktiviteter	 som	 kan	
underlätta	 för	 tjänsteföretag	 att	 vara	 framgångsrika	 i	 sitt	 arbete	 med	 öppen	
tjänsteinnovation,	 vilket	 innebär	 att	 applicera	 både	 ett	 utifrån	 och	 in	 tänk	 samt	 ett	
inifrån	och	ut	tänk.	(Chesbrough,	2006)	
	
Utifrån	 och	 in	 tänk	 handlar	 om	 när	 företag	 skapar	 användning	 ifrån	 idéer	 utifrån	
organisationen.	Detta	sätt	att	agera	handlar	om	att	förbise	tankesättet	”	inte	uppfunnet	
här”	 och	 istället	 uppmärksam	 externa	 åsikter	 och	 idéer	 som	 kan	 vara	 nyttiga	 för	
organisationen.	 Det	 kan	 betyda	 att	 skapa	 förståelse	 för	 att	 all	 kunskap	 inte	 behöver	
finnas	och	komma	 inifrån	organisationen.	Vilket	kan	göras	genom	att	uppmärksamma	
värdet	att	samarbeta	med	en	tredje	part	med	större	kunskap	och	erfarenheter	inom	ett	
område,	som	då	kan	komplettera	företagets	eget	erbjudande.	Genom	att	bjuda	in	kunder	
till	 samskapandeprocesser	så	ökar	möjligheten	 till	 förståelse	 för	kundernas	behov	och	
detta	skapar	i	sin	tur	större	lojaliteter	och	nöjdhet	bland	användarna.	Samskapande	och	
observationer	 av	 användare	 kan	 även	 hjälpa	 företag	 förstå	 nya	 marknader	 för	 sina	
tjänster.	(Ibid)			
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2.3.1 SAMSKAPANDE DESIGN   
Samskapande	design	 kan	 förekomma	 i	 olika	 sammanhang	men	handlar	 i	 alla	 tillfällen	
om	någon	typ	av	samskapande,	det	kan	vara	internet	inom	ett	företag	eller	med	andra	
intressenter	 som	 kunder	 och	 användare	 (Steen,	 Manschot	 &	 Koning,	 2011).	 Burns,	
Cottam,	Vanstone,	&	Winhall	 (2006)	 lyfter	 fram	samskapande	design	som	ett	sätt	som	
inte	 bara	 utformar	 en	 tjänst,	 men	 också	 att	 organisera	 ett	 förändringsarbete	 för	 att	
främja	kreativitet	och	 innovation.	Parker	och	Heapy	(2006)	 förespråkar	att	organisera	
samarbetet	 mellan	 de	 som	 levererar	 tjänsten	 och	 tjänstens	 kunder	 som	 upplever	
tjänsten,	eftersom	båda	deras	perspektiv	behövs	för	en	lyckad	tjänstedesign.	I	många	fall	
kan	samskapande	design	ses	som	avgörande	för	framgång	och	ger	fördelar	både	för	ett	
företags	 kunder,	 dess	 användare	 och	 för	 den	 organisation	 som	 är	 inblandad.	
Samskapande	 design	 tillåter	 människor	 att	 kommunicera	 och	 samarbeta	 över	 olika	
områden	 och	 organisationer	 (Steen	 m.fl.,	 2011).	 Vilket	 leder	 till	 ett	 mer	 ömsesidigt	
lärande,	förståelse	&	förbättrad	kommunikation	(Muller,	2002).	
	
En	samskapande	design-grupp	kan	 tänka	mer	systemiskt	om	potentiella	 lösningar	och	
genererar	 förslag	 som	 inte	 är	 kopplade	 till	 sina	 egna	 åsikter	 och	 på	 så	 sätt	 främja	
idégenerering	 och	 ett	 helhetsperspektiv	 på	 problemet	 och	möjliga	 lösningar	 (Mitchell	
m.fl.,	2015).	I	kreativa	workshops	kan	människor	gemensamt	utforska	och	uttrycka	sina	
latenta	 behov,	 samt	 skapa	 lösningar	 Steen	 m.fl.,	 (2011).	 För	 genom	 att	 kombinera	
människor	med	olika	perspektiv	och	kompetenser	är	metoden	användbar	för	att	skapa	
en	 miljö	 som	 är	 mer	 lyhörd	 och	 anpassad	 efter	 användarens	 känslomässiga	 och	
kulturella	behov	(Mitchell,	Ross,	May,	Sims	&	Parker,	2015).	Steen	m.fl.,	(2011)	skildrar	
hur	 samskapande	 design	 kan	 användas	 som	 en	metod	 som	bygger	 på	 att	 använda	 en	
kundresa	 för	 att	 undersöka	 och	 förbättra	 kundernas	 upplevelser.	 Kundresan	 började	
med	att	analysera	kundernas	upplevelser	och	på	så	vis	göra	det	möjligt	för	alla	anställda	
att	 uppleva	 sina	 kunders	 erfarenheter	 och	 känslor.	 För	 att	 analysera	 den	 nuvarande	
kundresan	ställdes	frågor	som:	
	
Vilka	erfarenheter	har	kunder	när	de	interagerar	med	vårt	företag?	
Vilka	är	alla	steg	från	beställning	och	första	användning	från	kundens	perspektiv?	
Vilka	 olika	 interaktioner	 möter	 kunderna,	 via	 en	 webbplats,	 ett	 kontaktcenter,	
broschyrer,	eller	på	ett	kontor/reception?	
	
Detta	är	en	komplicerad	uppgift	då	det	är	vanligt	att	organisationer	blir	för	isolerade	och	
de	 anställda	 tenderar	 att	 fokusera	 på	 de	 interna	 processerna	 och	 den	 tjänst	 de	 ska	
utveckla.	Men	klarar	människor	 inom	en	organisation	att	samspela	med	kunderna	och	
användarna	 utanför,	 resulterar	 det	 till	 att	 de	 anställda	 får	 liknande	 känslor	 som	 sina	
kunder	(Steen	m.fl.,	2011).	Användare	kan	på	så	vis	generera	idéer	som	är	användbara	
för	 tjänsteinnovationer	 och	 att	 dessa	 idéer	 är	 mer	 innovativa	 och	 bättre	 kan	matcha	
användarens	 behov	 än	 de	 idéer	 som	 genereras	 av	 professionella	 utvecklare	
(Kristensson,	 Magnusson	 &	 Matthing,	 2002).	 Samskapande	 processen	 kan	 på	 så	 vis	
minimera	 att	 de	 tjänster	 och	 produkter	 som	 utvecklas	 misslyckas	 (Hoyer,	 Chandy,	
Dorotic,	Krafft	&	Singh,	2010).	

2.3.2 INVOLVERA ANVÄNDARE 
En	 tidigare	 studie	 av	 Kristensson	 (2003)	 såg	 skillnaden	mellan	 idéer	 ifrån	 utvecklare	
och	marknadsförare	inom	ett	företag	i	jämförelse	med	företagets	kunder.	Utvecklare	och	
marknadsförarna	 fick	 komma	 på	 idéer	 på	 nya	 produkter	 och	 tjänster	 på	 sitt	 vanliga	
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arbetssätt	inom	organisationen.	Kunderna	fick	skriva	ner	dem	idéer	som	uppkom	under	
deras	 vardag	 och	 anteckna	 sina	 behov,	 problem,	 emotionella	 upplevelser	 och	 andra	
incidenter	 i	deras	vardag.	Dessa	upplevelser	användes	sedan	som	stimuli	 för	 idéer	 för	
nya	 tjänster	 och	 produkter.	 Resultatet	 av	 studien	 visar	 på	 att	 användare	 har	 större	
förmåga	att	 skapa	kreativa	 lösningar	på	 sina	egna	problem,	 än	vad	produktutvecklare	
och	marknadsförare	inom	organisationen	kunde.	Idéerna	som	kunderna	tog	fram	hade	
ett	högre	värde,	originalitet	och	en	större	möjlighet	att	praktiskt	kunna	implementeras,	
än	det	utvecklarna	och	marknadsförarna	hade	kommit	fram	till.	(ibid)	
	
Kristensson,	 Matthing	 och	 Johansson	 (2007)	 har	 undersökt	 hur	 användare	 på	 ett	
framgångsrikt	 sätt	 kan	 integreras	 i	 utvecklingsprocessen	 för	 digital-baserade	 tjänster.	
Användaren	kan	ha	svårt	att	upptäcka	latenta	behov	när	inte	behovet	är	närvarande.	För	
teknologi	 baserade	 tjänsteföretag	 kan	 det	 vara	 svårare	 än	 andra	 företag	 att	 förstå	
latenta	behov	då	användare	kan	ha	svårt	att	skapa	sig	en	uppfattning	om	vad	tekniken	
kan	 göra	 i	 framtiden.	 Men	 de	 kan	 be	 användare	 att	 skapa	 lösningar	 till	 sina	 egna	
problem	 som	 de	 upplever	 och	 det	 kan	 bidra	 till	 bättre	 förutsättningar	 för	 att	 förstå	
användarens	 latenta	behov.	Det	är	bra	att	 få	 användarna	att	utgå	 ifrån	att	de	 ska	 lösa	
sina	 egna	 problem,	 för	 det	 kommer	 bidra	 till	 att	 användarna	 endast	 fokusera	 på	 de	
utvecklingar	 och	 värden	 som	 de	 själva	 uppskattar.	 Det	 leder	 till	 en	 högre	
innovationsförmåga	och	kan	jämföras	med	teorierna	som	finns	om	lead	users.	(ibid)	
	
Organisationer	 ska	 ge	 användarna	 som	 ska	 vara	 med	 i	 utvecklingen	 av	 tjänsterna	
analytiska	 verktyg	 som	 exempelvis	 kan	 vara	 information	 om	 vad	 den	 nuvarande	
teknologin	 har	 för	 styrkor	 och	 svagheter.	 	De	 bästa	 idéerna	 från	 användare	 kommer	 i	
samband	 med	 händelser	 som	 sker	 i	 samband	 med	 verkliga	 händelser	 och	 problem	
situationer.	 Användarna	 som	 ska	 vara	 involverade	 i	 utvecklingsprocesserna	 ska	 inte	
komma	 ifrån	 en	 för	 heterogen	 grupp	 av	människor,	 detta	 då	 heterogena	 grupper	 kan	
förmedla	värden	som	bara	en	liten	grupp	av	användarna	uppskattar.	På	detta	sätt	finns	
det	risk	att	större	delen	av	användarna	inte	uppskattar	det	resultat	som	kommer	ut	ur	
utvecklingsprocessen	 som	 gjorts.	 Om	 användaren	 har	 lite	 kunskap	 inom	 ett	 område	
hindrar	det	 inte	användaren	att	 skapa	kreativa	och	nytänkande	 idéer.	Det	kan	 till	 och	
med	 vara	 svårare	 att	 skapa	 nytänkande	 idéer	 om	 du	 har	 för	 stor	 kunskap	 inom	 ett	
område.	 Detta	 på	 grund	 av	 att	med	 expertis	 så	 kan	 redan	 inövade	 tankemönster	 och	
förutfattade	meningar	påverka	kreativitet	hos	personen.	(Kristensson	m.fl.,	2007)	

2.3.3 LEDANDE ANVÄNDARE OCH EXTREMA ANVÄNDARE  
Ledande	 användarelogik	 är	 något	 som	 tagits	 fram	 av	 Eric	 Von	 Hippel	 (2005)	 och	
grundar	sig	i	att	studera	och	interagera	med	ledande	användare	av	den	produkt	som	ska	
användas.	En	ledande	användare	går	att	känna	igen	genom	två	karaktärsdrag.	De	har	en	
hög	medvetenhet	om	nya	och	viktiga	trender	inom	den	marknad	de	är	aktiva	inom	och	
detta	gör	att	de	upplever	behov	som	en	vanlig	användare	inte	gör.	Dessa	användare	har	
även	 själva	 en	 benägenhet	 att	 lösa	 sina	 egna	 behov	 och	 problem.	 Von	Hippel	 är	 noga	
med	att	 poängtera	 skillnaden	mellan	 ledande	 användare	och	 tidiga	 användare.	 	Tidiga	
användare	är	den	grupp	av	konsumenter	som	tidigt	börjar	använda	en	vara	framtagen	
av	 företag,	medan	 en	 ledande	 användare	 är	 en	 grupp	 av	 konsumenter	 som	 utvecklar	
lösningar	 till	 sig	 själva,	 innan	 lösningen	 finns	 ute	 på	 marknaden	 (ibid).	 	Von	 Hippels	
forskning	visar	på	att	ta	till	vara	på	att	ledande	användare	kan	bidra	till	en	större	chans	
för	företag	att	lyckas	med	sin	utveckling.	Idéer	från	ledande	användare	har	dessutom	en	
större	 marknadsandel	 och	 högre	 lönsamhet	 jämfört	 med	 idéer	 som	 endast	 blivit	
framtagna	 inifrån	en	organisation.	 Idéer	 framtagna	av	 ledande	användare	har	även	80	
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procent	sannolikhet	att	bli	framgångsrika	jämfört	med	idéer	som	är	framtagna	av	endast	
organisationen	 som	 ligger	 på	 66	 procent	 (Gary	 &	 Morrison,	 2002).	 Exempel	 på	
produkter	 som	 har	 utvecklats	 av	 ledande	 användare	 är	 kretskort	 till	 CAD-mjukvara,	
kirurgi	utrustning	och	utrustning	till	extremsporter	(Kristensson	m.fl.,	2015).	
	
Ledande	 användare	 är	 något	 som	 ligger	 nära	 det	 som	 kallas	 extrema	 användare.	
Extrema	 användare	 är	 användare	 som	 befinner	 sig	 i	 miljöer	 där	 behoven	 är	 mer	
extrema.	 Dessa	 behov	 går	 många	 gånger	 att	 applicera	 på	 de	 allmänna	 användarnas	
behov.	 Ett	 exempel	 på	 detta	 är	 ABS	 bromsar	 som	 började	 utvecklas	 för	 “high	
performance	cars”	men	idag	finns	ABS	bromsar	på	vanliga	personbilar	(Tidd	&	Bessant,	
2013).	 Extrema	 användare	 är	 en	 god	 källa	 för	 innovation	 och	 Tim	 Brown	 (2008)	
beskriver	extrema	användare	som	en	del	 i	design	tänkande	processens	inspiration	och	
idé-fas.	

2.4  OMVÄRLDSANALAYS 
Omvärldsanalys	är	en	sorts	analys	av	en	organisations	utomstående	verklighet	och	görs	
ofta	i	samband	med	att	konstruera	idéer	om	hur	trender	skapas,	utvecklas	eller	hur	det	
kan	komma	att	påverka	ens	egen	verksamhet.	Det	handlar	 till	 stora	delar	om	att	 rikta	
uppmärksamheten	bort	ifrån	det	som	ligger	närmast	företaget	till	det	som	finns	utanför,	
mot	 omvärlden	 (Hoppe,	 2009).	 Enligt	 Kotler	 med	 m.fl.,	 (2013)	 omfattar	
omvärldsbevakning	 systematisk	 insamling	 och	 analys	 av	 den	 information	 som	 finns	
tillgänglig	 i	samhället.	Målet	handlar	om	att	 förbättra	kvaliteten	 i	de	strategiska	beslut	
som	 fattas	 genom	 att	 utveckla	 en	 god	 förståelse	 för	 kunder,	 samt	 identifiera	 hot	 och	
möjligheter	 utifrån	 sin	 externa	 miljö.	 Omvärldsbevakning	 kan	 till	 stor	 del	 utföras	 av	
medarbetarna	 inom	 en	 organisation	 som	 exempelvis	 organisationsledningen,	
ingenjörer,	 produktutvecklare,	 inköpare	 och	 säljare.	 Det	 är	 också	 möjligt	 att	 få	 fram	
viktig	information	genom	ett	företags	leverantörer	och	mellanhänder,	eller	att	observera	
sina	konkurrenter.	En	väl	genomförd	omvärldsbevakning	hjälper	företag	att	 få	 insikter	
om	hur	konsumenter	relaterar	till	och	talar	om	olika	varumärken	(ibid).	En	studie	från	
Procewaterhousecoopers	 visade	 att	 företag	 som	 ägnar	 sig	 åt	 konkurrentbevakning	 i	
deras	strategiska	arbete,	växer	20	procent	snabbare	än	de	företag	som	inte	tillämpar	det	
(Wilkins,	2007).		

2.4.1 OBSERVERA ANVÄNDARE 
Genom	att	observera	användare	kan	ny	förståelse	och	kunskap	uppstå	för	hur	tjänster	
och	produkter	används	av	kunder.	Genom	digitala	lösningar	går	det	även	att	observera	
kunder	på	avstånd	bland	annat	genom	att	 samla	data	kring	användarens	beteende,	på	
till	 exempel	 en	 hemsida	 eller	 annan	 digital	 plattform.	 Genom	 att	 analysera	 data	 från	
användares	tidigare	beteenden	kan	företag	även	skapa	förståelse	 för	kunders	 framtida	
behov	och	beteenden	kommer	kunna	se	ut	och	på	så	sätt	anpassa	sitt	erbjudande	efter	
detta.	Detta	är	ett	sätt	att	involvera	kunder	i	tjänsteutvecklingsprocessen	och	även	detta	
kan	ses	som	en	samskapande-observation.	(Chesbrough,	2011)			

2.4.2 BENCHMARKING 
Ett	steg	 i	omvärldsanalysen	handlar	om	benchmarking	som	i	stora	drag	handla	om	att	
jämföra	sina	produkter/tjänster/processer	med	ledande	aktörerna	i	branschen.	Tanken	
är	 att	 identifiera	 ”best	 practice”	 för	 att	 förbättra	 prestationer,	 kvalitet	 och	
konsekvenser.		Benchmarking	syftar	till	att	innovera	och	helst	inte	att	imitera,	det	leder	
visserligen	till	förbättringar	men	det	blir	svårt	att	bli	marknadsledande.	Utan	de	företag	
som	har	förstått	hur	benchmarking	ska	användas,	gör	det	på	en	helt	annan	nivå.	Genom	
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att	 jämföra	 liknade	 processer	men	 istället	med	 en	 helt	 olik	 bransch	 kan	 leda	 till	mer	
innovativa	 lösningar	 och	 idéer.	 Ett	 exempel	 för	 att	 redogöra	 för	 benchmarking	 är	 hur	
South	West	Airlines	studerade	Formel	1	bilar	för	att	effektivisera	ledtiderna	av	hur	länge	
flygplan	 var	 stående	 på	 flygplatsen.	 Genom	 att	 inspireras	 av	 hur	 Formel	 1	 bilar	
hanterade	sina	processer	kunde	de	bidra	till	att	flygbolaget	kunde	reducera	sina	ledtider	
betydligt,	vilket	hade	en	positiv	effekt	på	kapitalkostnaderna.	(Hamrefors,	2014)	

2.5 INVOLVERING AV FRONTPERSONAL 
I	 en	organisation	där	 stor	komplexitet	 förekommer	blir	det	 roligare	 för	medarbetarna	
att	 arbeta	om	det	 förekommer	en	viss	grad	av	 självorganisering.	 Självorganisering	 ses	
ofta	i	platta	organisationer	där	mål,	kundfokus	och	en	gemensam	värdebas	är	grunden	
för	 att	 styra	 medarbetarna	 åt	 rätt	 håll,	 samt	 se	 medarbetarnas	 kompetenser	 som	 en	
viktig	konkurrensfaktor.	Medarbetare	i	sådana	typer	av	organisationer	får	en	möjlighet	
att	 bidra	 med	 sin	 kompetens	 och	 kreativitet.	 Medarbetarna	 handlar	 fritt	 utefter	
erfarenhet	 och	 situation,	 utan	 att	 behöva	 kontrollera	 med	 ledningen.	 Organisationer	
som	har	en	viss	grad	av	självorganisering	visar	bättre	verksamhetsresultat	och	en	bättre	
arbetsmiljö	än	dem	som	inte	har	det.	(Backström	2006)	
	
Misslyckanden	 inom	 en	 organisation	 beror	 oftast	 på	 att	 samverkansprocesser	 inte	
fungerar	och	att	kommunikation	mellan	medarbetarna	inte	är	tydlig	nog.	Det	bästa	är	att	
ett	 företag	 inte	 skärmar	av	 avdelningar	utan	 istället	 försöker	 skapa	en	vi-känsla	 inom	
hela	organisationen	med	ett	öppet	klimat.	Genom	att	skapa	en	kultur	som	tyder	på	att	på	
att	vi	lyckas	och	gör	fel	tillsammans	leder	det	till	en	större	gemenskap.	Det	är	viktigt	att	
hålla	varandra	 informerade	 inom	en	organisation	och	det	är	 lätt	hänt	att	kunskap	och	
viktig	 information	 finns	mellan	 individerna	 i	 så	 kallade	 ”mellanrum”	Kompetens	 finns	
alltså	 inte	 bara	 hos	 individer,	 utan	 också	 i	 hur	 individer	 i	 ett	 nätverk	 relaterar,	
samverkar	och	samt	sprider	kunskap	till	varandra.	(Marmgren	&	Ragnarsson,	2014)	
	
En	förutsättning	för	att	självorganisering	ska	fungera	är	att	organisationen	arbeta	fram	
en	gemensam	värdering	och	vision	om	vart	företaget	är	på	väg	och	varför.	Det	bidrar	till	
att	 medarbetarna	 uppfattar	 sig	 som	 en	 del	 av	 organisationen	 och	 har	 en	 gemensam	
förståelse	för	alla	arbetsuppgifter	(Backström,	2006).	Medarbetarna	bör	ha	riktlinjer	att	
följa	som	ger	stöd	och	vägleder	dem	hur	de	ska	agera	i	en	viss	situation	men	att	de	ska	
kunna	 fatta	 egna	 beslut	 baserat	 på	 en	 egen	 bedömning.	 På	 så	 sätt	 kommer	
medarbetarna	 känna	 mer	 utrymme	 för	 att	 påverka	 organisationen	 (Marmgren	 &	
Ragnarsson,	2014).	
	
Marmgren	 och	 Ragnarsson	 (2014)	 menar	 att	 kreativitet	 uppstår	 i	 ett	 klimat	 där	
medarbetarna	 får	 möjlighet	 att	 improvisera	 och	 prova	 sig	 fram.	 Ett	 sätt	 att	 skapa	
ordning	 inom	en	organisation	är	 att	uppmuntra	medarbetarna	att	 ta	 lärdom	 från	 sina	
erfarenheter	och	inte	alltid	se	misstagen	som	misstag.	Om	organisationer	försöker	skapa	
ett	 sådant	 klimat	 som	 tolererar	 misslyckanden	 kommer	 det	 leda	 till	 en	 ett	 ökat	
förtroende	hos	personalen	att	vilja	testa	på	nya	saker.	
	
Att	 involvera	 personalen	 i	 tjänsteutvecklingen	 är	 ett	 bra	 sätt	 för	 att	 skapa	 goda	
förutsättningar	för	att	implementera	tjänster	på	ett	framgångsrikt	sätt	(Sonesson,	2007).	
Många	 gånger	 är	 beslutsfattarna	 och	 de	 ansvariga	 för	 utvecklingen	 av	 en	 tjänst	 långt	
ifrån	 den	 miljö	 där	 tjänsten	 ska	 integreras	 med	 kunderna.	 Beslutsfattarens	 expertis	
ligger	många	 gånger	 i	 att	 skapa	 och	 göra	 tjänsten	 lönsam	men	brister	 i	 att	 förstå	 hur	
tjänsten	ska	användas.	Dessa	brister	går	att	åtgärda	genom	att	skapa	ett	tätt	samarbete	



	 14	

mellan	beslutsfattare	och	front-personal	i	utvecklingsfasen	av	ideér.	Front-personal	kan	
genom	sina	erfarenheter	bidra	med	förslag	på	nya	tjänster	som	har	ett	större	värde	för	
kunderna	(Jones	&	Samalionis,	2008).	
	
Frontpersonalen	 kan	 enligt	 Jong	 och	 Vermeulen	 (2003)	 ses	 som	 hjärtat	 i	
innovationsprocessen	 därför	 att	 de	 är	 dem	 som	 arbetar	 närmast	 kunderna	 och	 är	
delaktig	 i	 de	 interna	 processerna.	 Frontpersonal	 som	 har	 ett	 inflytande	 i	
utvecklingsprocessen	bidrar	till	att	det	blir	lättare	att	implementera	nya	tjänster	för	att	
det	kommer	 leda	till	en	större	acceptans	hos	kunderna.	 Johne	och	Storey	(1998)	delar	
det	 påståendet	 och	 summerar	 det	 i	 fyra	 påståenden;	 Frontpersonalens	 involvering	 i	
utveckling	bidrar	till	att:	
	
-	hjälpa	till	att	identifiera	kundernas	efterfrågan.	
-	öka	sannolikheten	för	en	positiv	implementering.	
-	frontpersonalen	behandlar	kunderna	bättre.	
-	minskar	behovet	av	kundinvolvering.	
	
Det	 sista	 påståendet	 förklarar	 (Schneider	 &	 Bowen	 1984)	 att	 frontpersonalens	
medverkan	kan	resultera	i	att	de	kan	bistå	med	att	 identifiera	kunders	efterfrågan	och	
då	till	viss	del	minska	behovet	av	kundinvolvering	i	tjänsteutvecklingsprocessen.	
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3. METOD 

Metodavsnittet	 har	 till	 syfte	 att	 visa	 hur	 arbetsprocessen	 sett	 ut	 och	 förklara	 de	
metoderna	 som	 använts.	 Kapitlet	 inleds	med	 val	 av	metod	 &	 forskningsansats,	 sedan	
redovisas	 det	 hur	 det	 empiriska	 materialet	 har	 hämtats	 och	 analyserats,	 avsnittet	
avslutas	med	en	reflekterande	del	över	etik	och	kritik.	

3.1 VAL AV METOD 
Den	här	studien	utgår	ifrån	en	kvalitativ	metod	och	den	karaktäriseras	av	att	den	bidrar	
till	en	djupare	förståelse	i	det	man	avser	att	undersöka	(Bryman,	2013).	Valet	av	metod	
grundar	 sig	 i	 att	 syftet	 med	 studien	 bygger	 på	 att	 studera	 och	 analysera	 bolagets	
arbetssätt	i	utvecklandet	av	nya	tjänster.	Den	kvalitativa	metoden	passar	därför	bra	för	
att	den	kommer	att	generera	 till	 rik	och	mångsidig	data	 i	 form	av	både	 intervjuer	och	
observationer.	 Trots	 att	 den	 kvalitativa	 metoden	 bidrar	 till	 en	 djupare	 förståelse	 för	
ämnet	menar	 Coghlan	 och	 Brannick	 (2014)	 att	 ytterligare	metoder	 kan	 höja	 studiens	
innovationsbidrag.	 För	 att	 klara	 av	 att	 skapa	 den	 förändring	 som	 en	 organisation	 är	 i	
behov	 av	 krävs	 ett	 större	 samarbete	 mellan	 forskaren	 och	 samarbetsparterna.	
Aktionsforskning	 bygger	 på	 att	 forskaren	 blir	 en	 del	 av	 det	 fält	 som	 studeras	 och	
tillsammans	med	samarbetsparterna	 skapar	en	 förståelse	och	en	gemensam	 insikt	om	
en	 lösning	(Bryman,	2013).	Genom	att	 två	kunskapsfält	möter	varandra	där	de	var	 för	
sig	 har	 utvecklat	 sin	 specifika	 kunskap,	 har	 parterna	 på	 så	 vis	 utbyte	 av	 varandras	
kompetens,	vilket	bidrar	till	ett	ökat	resultatet	av	kunskap	(Lindhult,	2008).	För	att	öka	
tillförlitligheten	och	bidra	med	ett	 innovationsbidrag	har	därför	den	här	studien	inslag	
av	samskapande	som	till	stor	del	funnit	inspiration	i	aktionsforskningen.	Författarna	har	
tillsammans	 med	 samarbetsparterna	 arbetat	 fram	 en	 strategi	 för	 fastighetsbolagets	
framtida	 innovationsprocesser,	 där	 de	 har	 haft	 en	 nära	 relation	 och	 blivit	 en	 del	 av	
bolagets	 verklighet.	 Figur	 två	 visar	 hur	 studien	 har	 kombinerat	 dessa	 två	
forskningsmetoder	och	vad	varje	metod	har	bidrag	med.		
	
	

	

	
	
	
	
	

	
Figur	2,	egenkonstruerad	modell	för	val	av	metod	(2016)	

3.2 ANSATS 
Den	här	studien	har	utgått	 ifrån	en	abduktiv	 forskningsansats	vilket	 innebär	att	det	är	
en	 kombineras	 av	 en	 deduktiv	 och	 induktiv	 strategi.	 Empiri	 och	 teori	 har	 växlats	
kontinuerligt	under	tiden	som	studien	pågått,	vilket	har	bidragit	till	att	författarna	inte	
låst	 sig	 i	 samma	 grad	 som	 med	 de	 andra	 metoderna	 (Patel	 &	 Davidson,	 2011).	 Den	
abduktiva	ansatsen	öppnar	också	upp	större	möjligheter	att	finna	ny	inspiration	och	nya	
tankemönster	längst	studiens	gång	(Alvesson	&	Sköldberg,	2008).		
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3.3 ARBETSPROCESS 
Enligt	Bryman	(2013)	är	det	vanligt	att	följa	en	sex-stegs-modell	vid	kvalitativ	forskning	
vilket	författarna	till	den	här	studien	modifierat	till	en	egen	process.	Anledning	att	den	
redovisas	är	 för	att	den	på	ett	 så	 tydligt	 sätt	 som	möjligt	 ska	beskriv	alla	de	 steg	 som	
förekommit	för	att	besvara	studiens	syfte.	Den	ursprungliga	modellens	steg	är;	generella	
frågeställningar,	val	av	relevanta	platser	och	undersökningspersoner,	insamling	av	data,	
tolkning	 av	 data,	 begreppsligt	 och	 teoretiskt	 arbete	 samt	 rapport	 om	 resultat	 och	
slutsatser.	
	
1.	Kontakta	uppdragsgivare	
Den	 första	kontakten	 skedde	genom	ett	 fysiskt	möte	på	uppdragsgivarens	kontor,	 där	
det	diskuterades	vilket	område	författarna	var	intresserade	av	att	studera,	vilket	visade	
sig	låg	i	linje	med	ett	projekt	som	uppdragsgivaren	var	i	uppstartsfas	med.	
	
2.	Generella	frågeställningar	
Studiens	 syfte	 och	 frågeställningar	 formulerades	 utifrån	 ämnet	 och	 relevans	 till	
uppdraget.	
	
3.	Urval	
I	 det	 här	 steget	 valdes	 respondenter	 ut	 utifrån	 deras	 grad	 av	 involvering	 i	 det	 som	
studien	avser	att	undersöka.	
	
4.	Insamling	av	data	
Genomförande	av	en	intervju	med	Vd:n	med	två	uppföljningsintervjuer,	en	intervju	med	
konsult,	 två	 observationer	 och	 en	 fältstudie.	 Det	 empiriska	 materialet	 införskaffades	
också	enligt	den	teoretiska	delen	om	benchmarking	där	två	företag	granskades	för	deras	
arbetsprocesser.	
 
5.	Tolkning	av	data	
Tolkning	och	identifiering	av	empiri	i	form	av	transkribering	och	färgkodning	utifrån	de	
kategorier	som	formades	vid	operationaliseringen.	
	
6.	Utförande	av	workshop	
Presentation	och	tolkning	av	data	tillsammans	med	uppdragsgivare	i	syfte	att	engagera	
intressenter	 i	 de	 slutsatser	 som	 dataanalysen	 givit,	 samt	 att	 samskapa	 strategier	 och	
lösningar.	
	
7.	Rapport	om	resultat	och	slutsatser.	
Efter	 genomföring	 av	 datainsamlingar,	 analys	 och	 workshopen,	 sammanställdes	 det	
fullständiga	 materialet	 till	 studien.	 Något	 som	 resulterade	 i	 prototyp	 som	
fastighetsbolaget	kommer	kunna	använda	i	deras	dagliga	arbete	och	tjänsteutveckling.	
 
3.4LITTERATURSÖKNING	
Studien	 bygger	 till	 en	 stor	 del	 på	 forskningen	 inom	 ämnet	 tjänsteinnovation	 och	
författarna	 har	 inspirerats	 av	 forskning	 vid	 centrum	 för	 tjänsteforskning	 på	Karlstads	
universitet.	Studien	har	sedan	kompletterats	med	övriga	primär	och	sekundärkällor	som	
har	främst	sökts	fram	via	databasen	Discovery.	Vid	sökningen	användes	nyckelord	som	
Customer	value,	Open	innovation,	Co-design,	Design	thinking	m.m.	De	källorna	som	varit	
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mest	 betydelsefulla	 i	 den	 teoretiska	 referensramen	 är	 studier	 från	 Vargo,	 Lusch	 och	
Kristensson	 som	 har	 bidragit	 med	 en	 stor	 insikt	 om	 tjänstelogikens	 betydelse	 för	
innovation.	Litteratursökningen	har	ägt	 rum	mellan	perioden	1	oktober	2016	 fram	till	
15	december	2016.	

3.5 DATAINSAMLING  
Som	 datainsamlingsmetod	 har	 båda	 kvalitativa	 intervjuer	 och	 passiva	 ostrukturerade	
observationer	 utformats	 för	 studiens	 empiriska	 material,	 där	 en	 av	 observation	
resulterade	 i	 en	 fältstudie.	 Som	komplement	 till	 intervjuerna	och	observationerna	har	
även	en	workshop	utformats	under	studiens	senare	del.	Workshop	är	en	bra	metod	för	
att	kunna	samla	aktörer	med	olika	bakgrunder	och	kompetenser	för	att	samverka	kring	
utmaningar	utifrån	delande	av	perspektiv	och	idéer.	Det	kan	skapa	goda	förutsättningar	
för	 att	 upptäcka	 nya	 tankemönster	 och	 skapande	 av	 nya	 lösningar	(Soini	 &	 Pirinen,	
2005).	

3.5.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
Semistrukturerade	 intervjuer	 brukar	 vanligtvis	 syfta	 till	 att	 mäta	 verkligheten	 på	 ett	
djupare	 plan	 då	 respondenten	 får	 berätta	 om	 hur	 denne	 uppfattar	 sin	 verklighet.	
Intervjuguiden	 följer	 då	 ett	 förvalt	 tema	med	några	 specifika	 områden.	 Respondenten	
får	svara	på	öppna	frågor,	vilket	ger	en	möjlighet	att	forma	sina	egna	svar,	samt	ger	det	
forskaren	en	chans	till	att	utforma	följdfrågor	(Bryman,	2013).	Författarna	valde	enligt	
Kvale	(2014)	att	inleda	de	första	och	största	intervjuerna	med	inledande	frågor	som	får	
respondenten	 att	 känna	 sig	 bekväm	 i	 situation,	 samt	 att	 majoriteten	 av	 frågorna	 var	
korta	och	enkla	(se	bilaga	10.2).	Under	intervjutillfällena	har	de	två	intervjupersonerna	
haft	olika	ansvarsområden,	där	en	har	 följt	 intervjuguiden	och	den	andra	 fokuserat	på	
att	ställa	följdfrågor.	Den	första	intervjun	ägde	rum	med	fastighetsbolagets	Vd	i	en	utav	
bolagets	 lokaler.	Vd:n	har	även	kontaktats	 för	 tre	stycken	uppföljningsintervjuer,	samt	
har	 en	 del	 kommunikation	 hanterats	 via	mail.	 	Den	 andra	 intervjun	 var	med	 en	 utav	
bolagets	konsulter	som	är	en	nyckelperson	i	bolagets	tjänsteutveckling,	där	stort	fokus	
ligger	på	digitaliseringen	av	tidigare	manuella	arbetsuppgifter.	Även	den	intervjun	ägde	
rum	i	bolagets	lokaler.	Samtliga	intervjuer	varade	i	ungefär	en	timme	per	gång.	

3.5.2 OPERATIONALISERING 
Operationalisering	är	en	specifikation	av	hur	material	ska	samlas	inför	en	undersökning	
och	 sedan	 tolkas.	 Begreppet	 symboliserar	 de	 handlingar	 som	 är	 aktuella	 för	 att	
översätta	 omätbara	 begrepp	 till	 något	 konkret	 och	 mätbart.	 Det	 görs	 genom	 olika	
frågeställningar	som	bygger	på	begrepp	och	teorier,	som	sedan	bryts	ner	och	är	centrala	
för	 en	 studie	 (Bryman,	 2013).	 Intervjun	 med	 fastighetsbolagets	 Vd	 och	 konsulten	
baserades	på	olika	 intervjuguider	 i	syfte	för	deras	olika	ansvarsområden.	Konsulten	är	
inhyrd	 för	 att	 specifikt	 arbeta	 med	 att	 bygga	 den	 digitala	 plattform	 som	
tjänsteutvecklingen	 utgår	 ifrån	 och	 Vd:n	 arbetar	 med	 det	 övergripande	 arbetet	 i	
tjänsteutvecklingen.	 Intervjuguiden	 som	 utformades	 till	 Vd:ns	 intervjuguide	 följde	
frågor	 inom	 kategorierna	 strategi,	 förståelse	 för	 användarna,	 tjänsteutveckling	 samt	
involvering	 av	 frontpersonal.	 Den	 intervjuguide	 som	 användes	 i	 intervjun	 med	
konsulten	hade	frågor	inom	kategorierna	tjänsteutveckling	och	strategi.	(Se	bilaga	10.2	
för	fullständig	redovisning	av	intervjufrågorna)	

3.5.3 OBSERVATIONER 
Ostrukturerade	observationer	har	använts	i	syfte	för	författarna	att	skapa	sig	en	djupare	
förståelse	 av	 organisationens	 operativa	 verklighet.	 Författarna	 har	 agerat	 passiva	
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observatörer	och	inte	deltagit	i	samtalen	som	varit	under	observationerna.	Registrering	
har	skett	genom	korta	anteckningar	och	aktiv	memorering	för	senare	nedskrift,	 för	att	
rikta	 all	 uppmärksamhet	 på	 det	 som	 ska	 observeras.	 Fördelen	 att	 använda	
ostrukturerade	 observationer	 är	 att	 det	 ger	 observatörerna	 en	 större	 flexibilitet	 att	
notera	sådant	som	rör	studiens	syfte.	Det	ställer	dock	ett	större	krav	på	observatörerna	
vad	 det	 gäller	 öppenhet	 för	 att	 observera	 det	 som	 är	 av	 intresse	 för	 studien	 (Kylen,	
1984).	Syftet	med	observationerna	var	att	granska	organisationens	arbetssätt	och	se	hur	
de	 arbetade	 med	 tjänsteutveckling.	 Det	 var	 också	 intressant	 att	 se	 om	 och	 hur	 de	
involverade	 individer	 inom	 organisationen	 och	 deras	 hyresgäster	 i	 deras	
arbetsprocesser.	Detta	 gjordes	 genom	 två	passiva	observationer	och	 en	 fält-studie.	De	
två	 första	 observationerna	 ägde	 rum	 före	 intervjuerna	 vilket	 innebar	 att	
observationerna	 också	 påverkade	 hur	 den	 fortsatta	 studien	 skulle	 läggas	 upp.	 Inget	
observationschema	 följdes	 utan	 författarna	 skrev	 ner	 allt	 som	 ansågs	 relevant	 för	
studien,	 vilket	 gör	 observationerna	 till	 ostrukturerade.	 Observationerna	 ägde	 rum	 i	
fastighetsbolagets	lokaler	där	författarna	närvarande	under	två	möten.	Under	det	första	
mötet	 närvarande	 endast	 Vd	 och	 två	 konsulter,	 under	 det	 andra	mötet	 var	 även	 fyra	
fastighetsskötare	 närvarande.	 Under	 fältstudien	 fick	 författarna	 följa	 med	 en	 utav	
fastighetsskötarna	under	en	besiktning,	vilket	följdes	upp	med	några	fältfrågor.	

3.5.4 WORKSHOP  
Som	komplement	till	studien	har	även	en	workshop	ägt	rum	till	dels	studiens	empiriska	
syfte	 men	 även	 för	 studiens	 slutsats.	 Enligt	 Bryman	 (2013)	 är	 workshop	 bra	 att	
kombinera	i	en	aktionsforskning	för	att	det	förespråkar	att	bjuda	in	människor	att	delta	i	
diagnoser	och	lösningar	på	problem,	istället	för	att	tvinga	på	lösningar	på	problem	som	
definieras	 i	 förväg.	 Därför	 anordnades	 en	 workshop	 för	 att	 tillsammans	 med	
fastighetsbolagets	anställda	resonera	studiens	resultat,	slutsats	och	gemensamt	komma	
fram	till	förbättringsförslag.	
	
Workshopen	följde	Soini	och	Pirinen	(2005)	tre	principer:	1.	Workshopen	ägde	rum	på	
fastighetsbolagets	 huvudkontor	 för	 att	 workshopsdeltagarna	 skulle	 befinna	 sig	 i	 en	
välbekant	 miljö.	 2.	 Deltagarna	 kom	 i	 från	 olika	 discipliner	 inom	 fastighetsbolagets	
organisation	 så	 som	 fastighetsskötare,	 projektledare	 för	 byggnation,	 ekonomiansvarig	
samt	digitalseringskonsulter.	Principen	förespråkar	att	deltagarna	i	workshopen	bör	ha	
ett	gemensamt	mål	med	workshopen	och	att	olika	bakgrunder	är	en	fördel	i	processen	
för	att	dela	och	skapa	nya	tankemönster.		Deltagarna	valdes	ut	för	att	de	har	någon	form	
av	 kontakt	 med	 fastighetsbolagets	 hyresgäster	 i	 sitt	 dagliga	 arbete,	 vilket	 studiens	
teorier	 beskriver	 som	 frontpersonal.	 3.	 Workshopen	 hade	 även	 visuella	 verktyg	 till	
hands	 i	 form	 av	 associations	 bilder	för	 att	 underlätta	 diskussion	 kring	 de	 frågor	 som	
behandlades.	Workshopen	utformades	även	utifrån	Leonard	och	Swap	(2005)	riktlinjer	
att	använda	sig	av	facilatorer	under	möten	för	öka	förutsättning	att	deltagarna	öppnar	
upp	 sig.	 Under	workshopen	 agerade	 författarna	 facilatorer	men	 försökte	 styra	 så	 lite	
som	möjligt	för	att	undvika	att	påverka	deltagarnas	svar.	
	
Workshopen	var	 indelad	 i	 tre	olika	moment.	Moment	ett	 innehöll	 en	presentation	där	
samtliga	 deltagare	 var	 samlade	 i	 ett	 rum.	 Moment	 två	 var	 uppdelad	 i	 två	 delar	 där	
gruppen	 fördelades	 i	 två	 grupper	 där	 de	 fick	 sitta	 i	 olika	 rum.	 Det	 tredje	momentets	
första	del	var	deltagarna	uppdelade	 i	samma	grupper,	 för	att	sedan	samlas	 i	den	stora	
gruppen	under	del	två.	
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Under	 den	 första	 och	 inledande	 delen	 höll	 författarna	 en	 kort	 presentation	 om	 vad	
workshopen	skulle	handla	om,	bakgrund	till	 studien	och	en	kortare	del	kring	studiens	
teoridel.	 Författarna	 ville	 att	 deltagarna	 skulle	 tänka	 och	 agera	 utifrån	 tjänstelogiken	
och	ansåg	därför	att	förkunskap	kring	ämnet	var	bra.	
	
Moment	 två	 kallade	 författarna	 för	 drömfastigheten	 och	 momentet	 gick	 ut	 på	 att	
beskriva	hur	en	fastighet	skulle	se	ut	 i	en	perfekt	värld.	Till	hjälp	fanns	det	40	stycken	
associationsbilder	att	tillgå.	De	olika	symboler	 låg	utspridda	på	bordet	som	författarna	
hade	valt	ut	utifrån	eget	intresse	med	närliggande	koppling	till	fastighetsbranschen,	men	
för	 att	 öka	 kreativiteten	 kompletterades	 också	 slumpade	 bilder	 som	 inte	 hade	 någon	
koppling	till	ämnet.	Deltagarna	fick	välja	fem	stycken	symboler	som	de	skrev	ner	på	ett	
papper	 med	 en	 förklaring	 till	 varför	 de	 valt	 dessa	 i	 syfte	 för	 att	 beskriva	 hur	 en	
drömfastighet	skulle	se	ut.	Under	första	delen	fick	deltagarna	beskriva	drömfastigheten	
utifrån	deras	eget	perspektiv	och	under	del	två	fick	deltagarna	beskriva	drömfastigheten	
utifrån	 vad	 de	 anser	 hyresgästernas	 perspektiv.	 Deltagarna	 fick	 fritt	 välja	 mellan	
symbolerna	och	hade	möjlighet	att	välja	samma	symboler	under	båda	delarna.	Den	här	
delen	 av	workshopen	 hade	 till	 syfte	 dels	 att	mjuka	 upp	 deltagarna	 för	 en	 diskussion,	
men	 även	 till	 studiens	 empiriska	 datainsamling	 för	 att	 få	 en	 uppfattning	 om	
frontpersonalens	värderingar.			
	
Under	det	tredje	och	sista	momentet	så	fick	deltagarna	i	grupp	diskutera	kring	ämnet	
där	fyra	frågor	låg	till	grund	för	diskussionen.	Dessa	frågor	var:	
	
Fråga	1	-	Hur	kan	hyresgästerna	involveras	i	fastighetsbolagets	tjänsteutveckling?	
	
Fråga	2	-	Hur	kan	frontpersonal	skapa	en	förståelse	för	hyresgästernas	uttalade	och	
outtalade	behov?	
	
Fråga	3	-	Hur	kan	självorganiseringen	fungera	ännu	bättre	i	syfte	för	
tjänsteutvecklingen?	
	
Fråga	4	-	Hur	kan	frontpersonal	involveras	mer	i	fastighetsbolagets	tjänsteutveckling?	
	
Det	tredje	momentet	avslutades	med	att	samtliga	deltagare	samlades	i	en	gemensam	
lokal	där	grupperna	fick	presentera	för	varandra	vad	det	hade	kommit	överens	om.	

3.6 INSPELNING OCH TRANSKRIBERING 
Samtliga	intervjuer	i	studien	har	spelats	in	till	syfte	för	att	det	bidrar	till	att	intervjuaren	
enklare	 kan	 koncentrera	 sig	 på	 ämnet	 och	 dess	 dynamik.	 Ljudupptagningen	 har	 varit	
positiv	 i	 den	 bemärkelsen	 att	 författarna	 kunnat	 vara	mer	 närvarande	 i	 samtalet	 och	
ifrågasätta	 respondentens	 svar,	 samt	 ställa	 följdfrågor.	 Samtliga	 inspelningar	 har	 i	
efterhand	 transkriberas,	 som	kan	ses	 som	en	 textkonstruktion	av	det	 som	sagts	på	en	
intervju	 (Kvale,	 2014).	 Fördelen	 att	 transkribera	 en	 intervju	 är	 att	 det	 lättare	 går	 att	
koda	 och	 fördela	 det	 som	 sagts	 i	 kategorier,	 vilket	 bidrar	 till	 att	 det	 blir	 lättare	 att	
analysera	materialet	(Bryman,	2013).	Författarna	har	valt	att	transkribera	intervjuerna	
beroende	på	samtalsämne,	där	ämnen	som	inte	varit	relevanta	för	studien	valts	bort.		
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3.7 DATAANALYS 
Den	 vanligaste	 formen	 av	 dataanalys	 är	 att	 kategorisera	 det	 som	 har	 sagt	 under	 en	
intervju	med	hjälp	ut	av	kodning	(Kvale,	2014),	vilket	har	legat	till	grund	för	analysen	i	
den	här	studien.	Efter	en	sammanställning	av	det	empiriska	materialet	kategoriserades	
texten	med	färgkodning	utifrån	den	teoretiska	referensramen.	De	olika	teman	som	fanns	
i	teorin	kunde	då	kopplas	samman	med	varandra,	vilka	var;	Involvering	av	användarna,	
Involvering	av	frontpersonal,	tjänsteinnovation,	öppen	innovation	och	omvärldsanalys.	

3.8 URVAL 
Det	 låg	 i	 studiens	 intresse	 att	 analysera	 ett	 arbetssätt	 för	 framtagning	 av	 tjänster	 och	
studera	 hur	 risken	 kan	 minska	 att	 lansera	 tjänster	 som	 inte	 matchar	 användarens	
behov.	Det	var	därför	nödvändigt	att	välja	ett	 företag	som	arbetar	med	någon	 form	av	
tjänsteinnovation,	samt	var	öppna	för	förändring.	Fastighetsbolaget	var	ett	handplockat	
urval	och	valdes	ut	därför	att	de	vill	öka	sin	konkurrenskraft	genom	att	differentiera	sig,	
bland	 annat	 genom	 att	 utveckla	 nya	 tjänster	 mot	 sin	 målgrupp.	 I	 och	 med	 att	
fastighetsbolaget	i	skrivande	stund	håller	på	att	utveckla	och	lansera	nya	tjänster,	passar	
därför	 ett	 samarbete	 med	 dem	 bra.	 Författarna	 hade	 sedan	 innan	 en	 relation	 med	
fastighetsbolaget	då	en	av	 författarna	haft	praktik	på	 företaget.	Valet	av	ett	 samarbete	
med	 dem	 kan	 till	 en	 viss	 del	 ses	 som	 ett	 bekvämlighetsurval	 utifrån	 den	 aspekten	
(Bryman,	2013).	
	
Utifrån	studiens	intresse	var	det	nödvändigt	att	träffa	personer	som	arbetar	med	det	nya	
konceptet	eller	har	en	nära	relation	med	företagets	målgrupp.	Fastighetsbolagets	Vd	har	
därför	varit	en	nära	och	viktig	kontakt	i	studien,	för	det	att	personen	gett	studien	en	stor	
mängd	mångsidig	data	 från	en	stor	 intervju	och	 tre	uppföljningsintervjuer.	En	konsult	
har	 intervjuats	 och	 valdes	 ut	 därför	 hens	 aktiva	 arbete	 med	 framtagning	 av	
fastighetsbolagets	 tjänster.	 Fyra	 fastighetsskötare	 har	 närvarat	 under	 studiens	
observationer	 och	 de	 valdes	 ut	 därför	 deras	 nära	 relationer	 med	 fastighetsbolagets	
hyresgäster.	På	grund	av	studiens	konfidentialitetskrav	kommer	samtliga	respondenter	
att	nämnas	utefter	deras	yrkestitel.		
	
Författarna	 till	 studien	 har	 även	 valt	 att	 granska	 två	 sekundärkällor	 utöver	
fastighetsbolaget,	vilka	är	bolagen	Airbnb	och	Xiaomi.	Airbnb	är	ett	företag	som	erbjuder	
en	 digital	 plattform	 för	 uthyrning	 av	 boendemöjligheter	 och	 bolagets	 framgång	 har	
bland	 annat	 beskrivits	 genom	 att	 dem	 använt	 sig	 att	 design	 tänkande	 processer	 i	 sin	
tjänsteutveckling.	 	Xiaomi	är	ett	kinesiskt	techbolag	som	utvecklar	smartphones	och	är	
världens	näst	mest	värderade	startup	(Den	digitala	draken,	2016).	Xiaomis	relevans	till	
studien	 ligger	 i	 bolagets	 framgångar,	 som	har	 förklarats	på	 sättet	 att	 de	 erbjuder	 sina	
användare	till	att	vara	en	del	av	utvecklingen	av	den	mjukvara	de	producerar	för	att	öka	
användarupplevelsen.	 Då	 fastighetsbolaget	 genomgår	 en	 digital	 transformation	 med	
fokus	på	användarupplevelse	anses	därför	Airbnb	och	Xiaomi	vara	högst	 relevanta	 för	
studien.	
	
3.9 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
Enligt	Bryman	(2013)	råder	det	en	diskussion	kring	relevansen	i	begreppet	reliabilitet	och	
validitet	 i	 kvalitativ	 forskning	 då	 bland	 annat	 validitet	 är	 förankrat	 i	 mätning	 och	 att	
mätning	 inte	 det	 främsta	 intresset	 i	 kvalitativa	 studier.	Det	 finns	 alternativa	 kriterier	 för	
bedömning	av	kvalitativa	undersökningar	som	författarna	har	valt	att	förhålla	sig	till.	I	dessa	
alternativa	kriterier	ersätts	validitet	med	begreppet	trovärdighet.	För	att	skapa	trovärdighet	
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menar	Bryman	på	 att	 forskarna	 säkerställer	 att	 forskningen	utförs	 utifrån	de	 regler	 som	
finns	och	att	resultaten	delas	med	de	personer	som	varit	en	del	av	den	sociala	verklighet	
som	studien	utförts	 i	 för	att	bekräfta	att	 forskarna	uppfattade	verkligheten	på	ett	korrekt	
sätt.	Det	har	 skett	 kortare	möten	och	diskussionen	med	de	 anställda	på	 företaget	utöver	
intervjuer	 och	 workshop,	 där	 det	 förts	 naturliga	 samtal	 kring	 insamlat	 material	 för	 att	
säkerställa	att	den	uppfattning	som	skapats	ligger	i	linje	med	verkligheten.	Författarna	har	
också	delat	med	sig	av	de	resultat	som	kommit	fram	till	under	studiens	gång	till	studiens	
respondenter	för	att	i	syfte	öka	studiens	trovärdighet	(ibid).	

3.10 METODDISKUSSION  
Kvalitativ	 forsknings	 har	 emellan	 kritiseras	 utifrån	 att	 forskningen	 kan	 ha	 svårt	 att	
generaliseras	 och	 på	 så	 vis	 ha	 bristande	 transparens.	 De	 resultat	 som	produceras	 vid	
deltagande	observationer	och	ostrukturerade	intervjuer	kan	ha	svårt	att	generaliseras	i	
andra	 miljöer,	 till	 skillnad	 mot	 den	 kvantitativa	 metoden	 som	 lätt	 kan	 upprepas	
(Bryman,	 2013).	 Studiens	 metod	 och	 tillvägagångsätt	 har	 utformats	 ut	 efter	
uppdragsgivaren	 och	 de	 förutsättningar	 som	 funnits,	 men	 författarnas	 bedömer	 ändå	
det	 som	 att	 metoden	 är	 applicerbar	 inom	 andra	 verksamheter.	 Studiens	
innovationsbidrag	 och	 grundbeståndsdelarna	 kan	 appliceras	 på	 andra	 organisationer	
och	företag,	men	kan	kräva	en	viss	modifiering.	Den	kvalitativa	forskningsmetoden	har	
emellanåt	 också	 kritiserats	 för	 att	 den	 saknar	 objektivitet	 beroende	 på	 det	mänskliga	
samspelet	som	sker	under	en	interaktion	(Kvale,	2014).	Det	är	lätt	hänt	att	resultatet	till	
stor	 utsträckning	 då	 bygger	 på	 författarens	 egna	 uppfattningar	 om	 vad	 som	 är	
betydelsefullt	 för	 studien.	Det	 gör	 att	 de	kvalitativa	 resultaten	ofta	blir	 subjektiva	och	
studien	 kan	 utifrån	 det	 anses	 mindre	 trovärdig	 (Bryman,	 2013).	 Aktionsforskning	
kräver	en	nära	relation	och	enligt	Coghlan	&	Brannick	(2014)	är	inte	subjektivitet	inom	
aktionsforskningen	 ett	 problem,	 utan	 det	 är	 viktigt	 att	 det	 finns	 kritiska	 reflektioner	
under	arbetets	gång,	vilket	är	något	som	författarna	haft	i	åtanke.	Exempelvis	har	båda	
författarna	 inkuberat	 och	 fört	 en	 reflekterande	 dagbok	 vid	 sidan	 av	 studien,	 som	 har	
bidragit	till	att	författarna	kunnat	ifrågasätta	varandras	åsikter	och	fått	olika	perspektiv	
på	saker.	Författarna	har	haft	en	samproducerad	syn	och	dialog	med	uppdragsgivaren	
under	arbetets	 gång	men	också	använt	metoder	 för	 att	 få	 ett	 subjektivt	 resultat	ur	 en	
positiv	aspekt.	Författarnas	nära	relation	med	fastighetsbolaget	har	bidragit	 till	att	det	
öppnat	upp	möjligheter	för	en	större	förståelse	av	problem,	samt	djupare	insikter	kring	
lösningar.	 Detta	 har	 skett	 genom	 att	 relationerna	 gett	 bättre	 förutsättningar	 för	 ett	
tryggt	 och	 stimulerande	 samspel	 mellan	 författarna	 och	 fastighetsbolaget	 under	
studiens	alla	moment.			
	
I	 valet	 av	 insamlingsmetoder	 går	 det	 att	 argumentera	 för	 att	 de	 kvantitativa	
datainsamlingsmetoderna	 skulle	 kunna	 komplettera	 till	 studiens	 dataunderlag	 och	 på	
sätt	bidra	 till	 större	 förståelse	av	de	 forskningsfrågor	 som	denna	studie	har	 i	 syfte	att	
utreda.	 Författarna	 bedömer	 att	 de	 djupintervjuer	 och	 observationsstudier	 som	
genomförts	för	att	skapa	förståelse	för	fastighetsbolagets	tjänsteutvecklingsprocess	har	
varit	 tillräckliga	 för	 att	 besvara	 studiens	 syfte.	 I	 en	 fördjupande	 studie	 skulle	
kompletterande	insamlingsmetoder	vara	till	god	hjälp	för	att	skapa	en	större	förståelse	
för	till	exempel	implementering	av	ledande	användare.	I	studiens	fall	skulle	resultatet	ha	
vunnit	 på	 om	 hyresgästerna	 hade	 blivit	 involverade,	 för	 att	 få	 in	 fler	 perspektiv.	 I	
studiens	workshop	deltog	endast	människor	som	arbetar	på	 företaget,	även	om	de	två	
konsulterna	kommer	utifrån	hade	alla	deltagare	en	nära	relation	med	fastighetsbolaget.	
En	diskussion	kan	därför	i	efterhand	tas	om	det	hade	vart	bra	om	andra	externa	parter	
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som	 exempelvis	 deras	 hyresgäster	 hade	 deltagit	 under	 workshopen	 för	 att	 få	 in	 fler	
perspektiv.		

3.11 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE  
De	 mest	 grundläggande	 principerna	 som	 är	 några	 av	 de	 etiska	 krav	 som	 svensk	
forskning	 förhåller	 sig	 till	 handlar	 om	 integritet,	 kontinentialitet	 och	 anonymitet.	 De	
forskningsetiska	 principerna	 delas	 in	 under;	 informations-,	 samtyckes-,	
konfidentiellitets-	och	nyttjandekravet	(Bryman,	2013).	
	
Informationskravet	 -	 Krav	 på	 att	 informera	 de	 personer	 som	 berörs	 av	 studien	 om	
studiens	syfte	(Ibid)	Detta	innefattar	att	deltagarna	i	studien	har	haft	kännedom	om	att	
deras	deltagande	är	frivilligt	och	att	detta	deltagande	kan	avbrytas	när	dem	själv	önskar.	
Samtliga	 respondenterna	 i	 studien	 fick	 den	 informationen	 inledningsvis	 under	
intervjuer	och	observationer	innan	inspelningen	startades.	
	
Samtyckeskravet-	 Deltagarna	 bestämmer	 själv	 över	 sin	 medverkan	 och	
vårdnadshavarens	 godkännas	 krävs	 om	 deltagaren	 är	 under	 18	 år	 (ibid).	 Samtliga	
respondenter	har	godkänt	sin	medverkan	i	denna	studie.		
	
Konfidentialitetskravet	 -	 Detta	 krav	 innebär	 att	 innehållet	 i	 studiens	 behandlas	 med	
största	möjliga	konfidentialitet	 (ibid).	Alla	 identifierbara	uppgifter	har	 förvarats	 så	att	
utomstående	inte	kunnat	komma	åt	materialet.	
	
Nyttjandekravet	-	Det	uppgifter	som	samlas	in	under	studien	om	enskilda	personer	får	
endast	användas	för	forsknings	ändamålet	(ibid).	Det	empiriska	material	som	samlats	in	
under	 studien	 används	 för	 studiens	 syfte	 samt	 intern	 utveckling	 för	 fastighetsbolaget,	
vilket	de	medverkande	har	godkänt.	
	
Under	genomförande	av	den	här	 studien	användes	dessa	principer	 som	ett	 grundkrav	
och	varit	utgångspunkten	för	alla	slags	interaktion	med	respondenterna.	Deltagandet	till	
studien	 var	 i	 första	 steget	 en	 muntlig	 överenskommelse	 som	 säkerställdes	 med	 ett	
samtyckesbrev.	Då	fastighetsbolaget	delar	med	sig	av	ännu	inte	lanserade	innovationer,	
samt	 bolagets	 strategiska	 planering	 så	 fattades	 beslutet	 att	 en	 så	 hög	 grad	 av	
konfidentialitet	ska	gälla	under	studiens	alla	 faser,	samt	att	 inte	nämna	bolagets	namn	
eller	namn	på	dem	som	arbetar	på	företaget.	
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4. EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING 

Denna	del	 av	 studien	presenterar	det	 empiriska	materialet	 som	utgör	 grunden	 för	 att	
besvara	studiens	frågeställningar.	Intervjuerna	genomfördes	med	fastighetsbolagets	Vd,	
samt	en	konsult.	Empirin	inleds	med	en	kort	avsnitt	om	bolagets	bakgrund	för	att	sedan	
redovisas	likt	den	teoretiska	referensramen	med	relevanta	teman	och	ämnesfokusering.	
Empirikapitlet	 innehåller	 också	 två	 observationer	 och	 en	 fältstudie	 som	 redovisas	
separat,	 i	 den	 avslutande	 delen	 finns	 en	 presentation	 av	 två	 andra	 företag	 i	 syfte	 till	
benchmarking.	
	

4.1 INTERVJUER 
VD 

4.1.1 BAKGRUND 
Grundarna	 av	 fastighetsbolaget	 kommer	 ifrån	 hantverksbranschen	 där	 de	 tidigt	
upplevde	ett	stort	fokus	på	att	konkurrera	med	pris	och	produkt,	vilket	senare	vände	till	
att	 skapa	 uppmärksamhet	 kring	 vilken	 upplevelse	 deras	 tjänster	 skapande.	 2008	
startades	 en	 elfirma	 som	 hade	 just	 detta	 ändamål.	 2012	 investerade	 elbolaget	 i	 en	
fastighet	och	december	2012	grundades	fastighetsbolaget	som	studien	handlar	om	idag,	
som	har	samma	fokus	som	elfirman.	Fokus	ligger	i	att	gå	ifrån	att	konkurrera	med	pris	
och	 produkt	 och	 att	 istället	 fokusera	 på	 känslor	 och	 upplevelser	 hos	 användarna.	
Bolaget	har	också	sedan	2013	expanderas	med	fler	fastighetsförvärv.	Under	resans	gång	
konstaterades	det	att	den	upplevelse	som	fastighetsbolaget	ville	erbjuda	var	långt	ifrån	
det	som	var	 tänkt	och	ett	sätt	att	möta	detta	var	 införandet	av	digitala	strukturer.	Det	
resulterade	i	att	fastighetsbolaget	anlitade	konsulter	som	arbetar	med	upplevelsedesign	
och	hade	fokus	på	digitala	lösningar.	
	
Bolagets	 affärsidé	 var	 från	 början	 att	 renovera	 upp	 nedgångna	 hyresrätter	 för	 att	
efterlikna	bostadsrätter	och	att	 inte	 ta	ut	maximal	vinst	på	det.	Att	erbjuda	 lägenheter	
till	dem	som	ville	hyra	istället	för	att	äga,	men	samtidigt	inte	gå	minsta	om	standarden	
som	finns	i	en	bostadsrätt.	Fastighetsbolaget	vill	 inte	uppfattas	som	ett	 fastighetsbolag	
utan	mer	som	ett	utvecklande	företag	där	ekonomiöverskottet	ges	tillbaka	till	orten	där	
bolaget	är	verksamt	inom.	Fastighetsbolaget	kommer	inte	bara	syssla	med	uthyrning	av	
fastigheter	utan	har	stora	planer	för	tjänsteutveckling.		

4.1.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Bolaget	 ändrade	om	organisationsstrukturen	 för	 ett	 antal	 år	 sedan	och	det	 skulle	 inte	
längre	 finnas	några	 chefer,	när	människorna	blev	 informerade	om	den	nya	 strukturen	
var	det	många	som	valde	att	avsluta	sin	anställning	och	då	försvann	också	hela	företag.	
Det	 bidrog	 till	 att	 bolaget	 fick	 anställa	 ny	 personal	 som	 ville	 arbeta	 utefter	 det	 nya	
förhållningssättet.	 För	 bolagets	 Vd	 handlar	 det	 om	 att	 bygga	 upp	 en	
organisationsstruktur	där	inga	chefer	behövs	för	att	kontrollera	att	personalen	utför	sitt	
arbete	korrekt.	Fastighetsskötarna	ska	ansvara	över	sitt	område	och	vara	sin	egen	chef,	
det	 ska	 på	 sikt	 vara	 den	 enda	 personen	 som	 hyresgästerna	 har	 kontakt	 med.	 Övriga	
människor	 inom	 organisationen	 ska	 vara	 ett	 bakomliggande	 stöd	 som	 inte	
hyresgästerna	märker	av.		
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4.1.3 VISION  
Bolagets	vision	bygger	på	att	de	ska	arbeta	med	hållbarhet	och	göra	skillnad	i	samhället	
genom	att	inkludera,	agera	annorlunda	och	inspirera	andra	människor.	(Se	bilaga	10.1)	
Det	måste	finnas	en	core-identity	inom	ett	företag	för	att	det	ska	kunna	röra	sig	framåt.	
Likt	 människors	 egen	 core-identity	 som	 får	 oss	 gå	 upp	 på	 morgonen	 och	 känna	 en	
drivkraft	 för	 någonting.	 Det	 går	 självklart	 att	 tvinga	 och	 hota	 människor	 att	 göra	
någonting,	men	drivs	människor	 utifrån	 sin	 core-identity	 så	 lever	 de	 i	 en	 annan	 sorts	
harmoni.	Det	måste	 finnas	en	core-identity	 inom	ett	 företag	 för	att	det	ska	kunna	röra	
sig	framåt.	Det	handlar	om	att	hitta	människor	som	tror	på	bolagets	vision	och	kan	dela	
samma	värdegrund.	Vd:n	menar	att	det	kan	vara	svårt	att	få	hela	organisationen	att	följa	
visionen	och	jämför	bolaget	med	ett	av	dotterbolagen	där	det	var	lättare	för	att	nästan	
all	 personal	 kom	 direkt	 från	 skolbänken	 och	 hade	 lättare	 att	 ta	 till	 sig	 budskap	 och	
anamma	bolagets	vision.	Vision	är	någonting	som	tar	tid	att	arbeta	in	och	någonting	som	
medarbetarna	 ska	 bli	 inspirerade	 av.	 Personalen	 ska	 veta	 vad	 deras	 beslut	 har	 för	
inverkan	och	bidrag	 till	 att	 nå	 bolaget	 vision.	 Vd:n	menar	 att	 fastighetsskötarna	 följer	
visionen,	men	att	det	kan	vara	svårt	för	dem	att	veta	exakt	hur	den	ska	följas	vilket	kan	
ses	som	ett	hinder	idag.		

4.1.4 HYRESGÄSTERNA UR ETT ANVÄNDARPERSPEKTIV 
När	 fastighetsbolaget	köpte	upp	alla	 lägenheter	 fick	det	med	en	befintlig	kundbas	och	
har	 inte	kunnat	välja	 sina	kunder	 förens	någon	väljer	att	 flytta	ut,	 vilket	bidrar	 till	 att	
bolaget	idag	vet	ytterst	lite	om	sina	hyresgäster.	När	nya	potentiella	hyresgäster	fyller	i	
en	intresseanmälan	via	bolagets	webbsida	får	de	idag	svara	på	frågor	som	bidrar	till	att	
fastighetsbolaget	får	tillräckligt	mycket	information	för	att	validera	dem	som	långsiktiga	
kunder.	Idag	finns	det	över	1500	personer	som	gjort	intresseanmälan	och	där	de	har	fått	
svara	på	 frågor	om	hur	de	vill	bo,	vart	de	vill	bo,	hur	många	som	ska	bo	 i	 lägenheten,	
hyresperiod,	 detaljer	 som	 balkong	 och	 garage,	 samt	 vad	 de	 vill	 betala	 för	 den	
upplevelsen.	Det	finns	stor	potential	 för	fastighetsbolaget	att	veta	mycket	mer	om	sina	
hyresgäster	och	ser	intresseformuläret	som	en	bidragande	faktor	till	det.	
	
Idag	 använder	 många	 företag	 enkäter	 men	 Vd:n	 är	 skeptisk	 till	 det	 och	 menar	 att	
intresseformuläret	 kommer	 ge	 mycket	 mer	 information	 och	 att	 de	 kommer	 använda	
enkäter	som	ett	kompletterande	verktyg.	Ska	ett	bolag	använda	sig	av	enkäter	måste	det	
neutraliseras	 och	 göra	 de	 så	 enkla	 som	 möjligt	 för	 användarna.	 Människor	 har	 ett	
grundläggande	 beteende	 som	 bolaget	 säkert	 skulle	 få	 svar	 på	 genom	 att	 skicka	 ut	
enkäter	 till	 befintliga	 hyresgäster,	 men	 ett	 grundbeteende	 kan	 förändras	 under	
oförutsedda	 händelser	 om	 två	 människor	 exempelvis	 skiljer	 sig.	 Ett	 behov	 som	 en	
människa	 hade	 vid	 ett	 tidigare	 skede	 kan	 helt	 ha	 slutat	 att	 existera	 eller	 förändras.	
Bolaget	kan	skicka	ut	massor	av	enkäter	men	det	kommer	inte	ge	något	värde	förens	ett	
behov	av	en	ny	lägenhet	uppstår,	då	behovet	kommer	att	se	annorlunda	ut.	
	
Genom	 formuläret	 kommer	 bolaget	 i	 framtiden	 kunna	 ställa	 frågor	 om	 användarnas	
behov,	exempelvis	närhet	till	dagis,	lekplatser,	hur	det	ska	se	ut	i	lägenheten.	Allt	detta	
kan	 de	 få	 reda	 på	 innan	 de	 blir	 kunder	 och	 informationen	 är	mer	 relevant	 då,	 för	 att	
användarna	utgår	från	sin	egen	upplevelse.	Hyresgästerna	vet	också	mindre	om	sin	egen	
upplevelse	 och	 vad	 de	 egentligen	 behöver	 förens	 de	 har	 fått	 det	 visualiserat	 för	 sig.	
Bolaget	 har	 en	 vision	 om	 att	måla	 upp	 ett	 scenario	 för	 kunderna	 som	de	 kanske	 inte	
hade	 tänkt	 på.	 Bolagets	 ser	 i	 dagsläget	 över	 hur	 det	 går	 att	 utveckla	
renoveringskonceptet,	så	att	hyresgästerna	själva	ska	kunna	bestämma	hur	de	vill	ha	det	
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i	sin	lägenhet.	Där	måste	bolaget	arbeta	fram	inspirationsbilder	och	göra	det	möjligt	för	
dem	 att	 få	 uttryck	 för	 sina	 omedvetna	 behov.	 VD	 ger	 exempel	 på	 hur	 hyresgästerna	
skulle	 kunna	 sätta	 på	 sig	 ett	 par	 VR-glasögon	 och	 på	 så	 sätt	 visualisera	 sitt	 framtida	
boende.		

4.1.5 TJÄNSTEUTVECKLING 
Fastighetsbolaget	 vill	 utveckla	 och	 lansera	 tjänster	 när	 kunderna	 behöver	 dem	 som	
mest.	Det	är	viktigt	att	tjänsterna	som	lanseras	förbättrar	kundernas	upplevelse.	Till	en	
början	 kommer	 fastighetsbolaget	 att	 utveckla	 en	 app	 som	 kommer	 vara	 det	 primära	
gränssnittet	 för	 hyresgästerna.	 Efter	 det	 kommer	 fler	 andra	 tjänster	 att	 släppas	 som	
kommer	utgå	ifrån	ett	all-inklusive	koncept	där	det	handlar	om	att	erbjuda	tjänster	och	
inte	bara	lägenheter.	
	
Fastighetsbolaget	 arbetar	 konstant	 med	 att	 skapa	 sig	 en	 bild	 av	 framtiden	 där	
personalen	 har	 hand	 om	 olika	 delar	 av	 utvecklingsprocessen.	 Olika	 medarbetare	 är	
specialiserade	på	olika	kompetenser	och	ska	därför	involveras	i	den	delen	av	processen	
där	de	kan	påverka	mest.	Själva	utvecklingsprocessen	är	 lång	och	det	är	viktigt	att	det	
inte	blir	 för	stressigt	och	att	alla	ska	vara	inblandade	i	alla	steg.	Det	ska	finnas	en	tillit	
hos	 personalen	 att	 rätt	 person	 berör	 rätt	 del	 av	 processen.	 En	 del	 är	 duktiga	 på	
framtidsspana	medan	andra	är	duktiga	för	att	de	vet	vad	hyresgästerna	vill	ha.	
	
Bolaget	har	gått	ifrån	att	hyresgäster	ringer	in,	en	receptionist	skriver	ner	på	ett	papper	
som	sedan	fastighetsskötaren	kommer	och	hämtar,	åker	ut	till	hyresgästen	och	får	dess	
påskrift.	Till	att	idag	istället	ha	ett	elektroniskt	formulär	där	användarna	har	fyra	olika	
alternativ,	beroende	på	om	det	gäller	uppsägning	av	avtal,	 fakturafrågor,	 felanmälning	
eller	övriga	frågor.	Vd:n	menar	att	de	vet	att	det	blir	rätt	upplevelse	 för	hyresgästerna	
men	det	är	lika	viktigt	att	det	blir	rätt	upplevelse	för	fastighetsskötarna.	Under	de	första	
sex	 till	 tolv	månaderna	är	det	ytterst	 få	 som	är	 involverade	när	en	ny	 tjänst	utvecklas	
medan	i	slutet	ska	alla	inom	organisationen	gå	in	och	testa	den.		

4.1.6 INVOLVERING AV ANVÄNDARNA 
Vd:n	 menar	 att	 det	 kommer	 vara	 ett	 krav	 att	 involvera	 användarna	 i	 framtiden	 i	
utvecklingen	av	nya	tjänster	och	produkter.	Alla	beslut	som	fastighetsbolaget	har	 tagit	
har	 utgått	 ifrån	 vad	 kunderna	 har	 sagt	 och	 gjort.	 Fastighetsbolaget	 vill	 även	
kommunicera	med	hyresgästerna	på	ett	sådant	vis	att	de	ska	kunna	önska	vad	som	ska	
finnas	med	i	nästa	release.	Men	om	man	bara	bygger	det	ut	efter	användarna	så	bygger	
man	utefter	vad	användarna	vill	ha	idag	och	arbetar	då	inte	långsiktigt	och	strategiskt.		
	
Fastighetsbolaget	 har	 sett	 över	 hur	 bostadsrätter	 arbetar	med	 deras	 koncept	med	 en	
styrelse.	 Konceptet	 skulle	 kunna	 användas	 på	 ett	 liknande	 sätt	 där	 hyresgästerna	 kan	
representera	sin	hyresförening.	På	så	vis	kan	hyresgästerna	bli	mer	involverade	och	får	
själva	 besluta	 vissa	 saker.	 På	 sikt	 skulle	 en	 sådan	 styrelse	 tillsammans	 med	
fastighetsbolaget	 träffas	 på	 exempelvis	 årsmöten.	 De	 digitala	 gränssnitten	 kommer	
frigöra	mycket	 tid	 som	de	sedan	kan	 lägga	på	annat	 som	att	 till	 exempel	vara	ute	och	
träffa	hyresgästerna	i	sin	naturliga	miljö.		

4.1.7 OMVÄRLDSANALYS 
Vd:n	 är	 noga	 med	 att	 belysa	 att	 det	 inte	 handlar	 om	 att	 vara	 först	 eller	 vara	
marknadsledande	 för	 deras	 del.	 Bolaget	 är	 unikt	 utifrån	 sina	 processer,	
organisationsstruktur	 och	 förhållningssätt.	 Bolaget	 vill	 därför	 inte	 jämföra	 sig	 med	
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liknande	 aktörer	 i	 samma	 bransch	 för	 att	 de	 inte	 delar	 samma	 värdegrund,	
fastighetsbolaget	 kan	 istället	 ta	 mer	 lärdom	 av	 exempelvis	 en	 tatueringsstudio.	 Vd:n	
anser	 att	 det	 kan	 vara	 farligt	 med	 omvärldsanalyser	 där	 bolag	 klassificerar	 sig	 med	
utefter	 branscher.	 För	 fastighetsbolaget	 handlar	 det	 till	 stor	 del	 att	 slå	 sönder	
branschtillhörigheter	och	istället	titta	på	de	människorna	som	bedriver	en	organisation	
som	delar	samma	värdegrund	och	tror	på	samma	saker.		
	

KONSULT 

4.1.8 UPPLEVELSEDESIGN	
Konsulten	 har	 en	 central	 roll	 inom	 fastighetsbolaget	 och	 är	 insatt	 i	 de	 flesta	
funktionerna	 på	 företaget.	 Konsultbolaget	 som	 hjälper	 fastighetsbolaget	 med	
tjänsteutvecklingen	 är	 specialinriktade	 på	 upplevelsedesign	 som	 ofta	 resulterar	 i	
digitala	 lösningar	 utifrån	 en	 oberoende	 kanal.	 De	 har	 varit	 involverade	 i	
tjänsteutvecklingsprocessen	 sedan	 ett	 år	 tillbaka	 och	 sett	 över	 upplevelsen	 inom	 alla	
bolagets	 kanaler.	 Konsulten	 redogör	 för	 att	 ”upplevelsedesign”	 är	 någonting	 som	 har	
exploderat	 inom	den	digitala	världen	och	 fokuserar	på	användaren,	vilket	också	skulle	
kunna	jämföras	med	”user	experince”	som	är	starkt	förknippat	med	digitala	gränssnitt.	
Upplevelsedesign	 rör	 alla	 kanaler	och	berör	de	 interaktioner	 som	ett	 företag	har	med	
sina	kunder.	Oavsett	om	det	berör	 ett	möte	 i	 en	 reception,	 i	 en	digital	 app,	hemsidan,	
telefon	eller	via	mail,	så	är	det	möjligt	”upplevelse	designa”	de	kanalerna.		
	
Konsultbolaget	 har	 flera	 kunder	 men	 fastighetsbolaget	 är	 de	 som	 de	 har	 störst	
förtroende	 för	 och	 det	 beror	 till	 störst	 del	 på	 att	 de	 är	 mest	 öppna	 för	 förändring.	
Konsulten	beskriver	att	de	tillsammans	har	en	samsyn	på	allt	de	gör,	framför	allt	i	syfte	
för	samhällsnytta	som	ska	ligga	som	ett	krav	för	deras	kunder.	Målet	med	uppdraget	är	
att	 få	 in	 ett	 helhetsperspektiv	 som	 en	 strategisk	 part	 i	 det	 övergripande	
upplevelsearbetet	där	de	satsar	på	långsiktiga	relationer.	Konsultbolaget	vill	inte	se	sig	
själva	som	en	extern	part	som	ett	företag	beställer	ifrån	utan	har	för	avsikt	att	bli	mer	
involverade	och	en	del	av	företaget.	För	att	lyckas	med	det	följer	det	alltid	en	inledande	
process	med	att	göra	en	research.	De	intervjuade	sammanlagt	16	stycken	medarbetare	
på	 företaget	 och	 lyckades	på	 så	 vis	 få	upp	alla	 företagets	 funktioner	 ”i	molnet”.	Vilket	
bidrog	till	att	de	kunde	 förbättra	arbetet	 internt,	vilket	 i	sin	 tur	bidrog	till	att	 förkorta	
åtgärdstiderna	för	hyresgästerna.		

4.1.9 ANVÄNDARUPPLEVELSE 
Istället	 för	 att	 någon	 person	 internt	 inom	 en	 organisation	 utvecklar	 en	 tjänst	 eller	
produkt	 som	 bygger	 på	 en	 schysst	 funktion,	 som	 sedan	 förhoppningsvis	 kunderna	
använder.	 Är	 det	 bra	 att	 utgå	 ifrån	 att	 användarupplevelse	 är	 någonting	 som	 kräver	
mycket	research	och	det	ska	ta	lång	tid	att	lansera	en	ny	tjänst	för	en	kund	som	är	av	hög	
kvalité.	Konsulten	vidareutvecklar	sin	förklaring	av	användarupplevelse	som	någonting	
som	bör	utgå	ifrån	ett	minimalistiskt	perspektiv	där	det	hela	tiden	är	en	balans	mellan	
interaktion	och	hur	mycket	som	ett	företag	kräver	av	sina	användare.	Konsulten	ger	ett	
exempel	på	hur	hemsidor	är	uppbyggda.	Aftonbladet	är	en	hemsida	som	kräver	oerhört	
stor	 uppmärksamhet	 från	 användaren	 och	 att	 det	 inte	 finns	 någon	 balans	 eller	 någon	
övervägning	 om	 vilken	 information	 som	 är	 viktig.	 Besöker	 vi	 istället	 en	 modern	
nyhetssida	så	har	de	en	helt	annan	prioritet	på	information	vilket	är	mycket	behagligare	
för	dig	som	användare,	för	du	inte	kan	ha	uppmärksamhet	på	flera	saker	samtidigt.	
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Generellt	handlar	användarupplevelse	om	det	som	människor	uppfattningar	och	det	är	
viktigt	att	åsidosätta	sina	egna	erfarenheter,	upplevelser	och	känslor	och	tänker	utifrån	
användarna	och	hur	de	uppfattar	saker.	Ett	företag	bör	motivera	alla	de	beslut	som	tas	
vilket	 kan	 gälla	 bilder,	 linjer,	 illustrationer	 och	 nyansskillnader.	 Det	 är	 viktigt	 att	 se	
saker	 utifrån	 användarens	 perspektiv	 och	 utgå	 ifrån	 vad	 de	 väcker	 för	 känslor	 hos	
användarna.	 Exempelvis	 som	 skulle	 hända	 utifrån	 användarens	 perspektiv	 om	 ett	
företag	tar	bort	en	bild	eller	byter	till	en	kallare	blå	färg	på	sin	hemsida.	Alla	beslut	som	
tas	ska	motiveras	annars	kan	det	lika	gärna	tas	bort.	Ett	sätt	att	motivera	sina	beslut	är	
att	utgå	ifrån	vad	användarna	har	för	mål	med	en	interaktion	och	vad	det	är	som	drivit	
användaren	 till	 en	 plats.	 Hur	 kan	 ett	 företag	 exempelvis	 med	 minsta	 friktion	 leda	
användaren	från	ett	besök	av	en	webbsida	till	det	mål	som	användaren	har.		
	
Det	 är	 en	 utmaning	 för	 många	 företag	 att	 åsidosätta	 sina	 egna	 intressen	 och	 det	 är	
därför	 viktigt	 att	 förstå	 skillnaden	 mellan	 design	 och	 artisteri	 där	 skaparen	 har	 ett	
personligt	uttryck.	Upplevelsedesign	bygger	på	att	skapa	med	ett	syfte	till	skillnad	mot	
exempelvis	 en	 konstnär	 som	 kan	 måla	 en	 tavla	 utifrån	 sig	 själv	 genom	 att	 fritt	 få	
uttrycka	sig	och	sen	kommer	en	betraktare	som	tittar	på	tavlan	och	så	genererar	tavlan	
känslor.	Upplevelsedesign	handlar	tvärt	om	att	design	är	baserat	på	att	vilka	känslor	och	
vilka	upplevelser	som	vi	vill	att	 tavlan	ska	skapa	och	 förmedla.	Det	har	 ingenting	med	
skaparens	 egna	 uttryck	 att	 göra,	 utan	 att	 det	 då	 är	 viktigt	 att	 utgå	 ifrån	 dem	 som	
kommer	att	betrakta	tavlan	och	hur	tavlan	ska	få	betraktare	att	få	vissa	känslor.	Därför	
kan	det	vara	givande	för	ett	företag	att	ta	in	konsulter	externt	som	kan	bidra	till	att	sära	
på	företagets	egna	åsikter	och	erfarenheter.		
	
4.1.10 FÖRSTÅELSE FÖR ANVÄNDARE 
För	 att	 skapa	 sig	 en	 god	 förståelse	 för	 en	 användare	 är	 det	 bra	 att	 utgå	 utifrån	 ett	
designperspektiv	 där	 man	 vanligtvis	 arbetar	 mycket	 med	 research.	 De	 beslut	 som	
tidigare	tagits	på	fastighetsbolaget	baseras	på	vad	hyresgästerna	säger	just	den	dagen	de	
blir	frågade,	vilket	leder	till	att	”släcka	bränder”.	Fastighetsbolaget	vill	tänka	innovativt	
och	ligga	steget	före	sina	hyresgäster,	vilket	för	deras	del	innebär	att	träffa	användaren	i	
sin	riktiga	miljö.	Konsulterna	närvarade	tillsammans	med	fastighetsbolaget	på	ett	event	
för	 att	 snickra,	 fixa	 och	umgås	med	hyresgästerna.	De	pratade	med	hyresgästerna	om	
vanliga	 felanmälningar	 som	 är	 det	 primära	 i	 deras	 upplevelse.	 De	 kan	 då	 dela	
användarens	upplevelse,	 att	det	 exempelvis	 är	kallt	 i	 lägenheterna	och	 se	på	plats	det	
som	gått	sönder	i	en	lägenhet.	Konsulterna	har	också	närvarat	när	hyresgäster	besöker	
kontoret,	när	lägenheter	besiktas	och	träffat	de	hyresgästerna	som	inte	pratar	svenska	
och	hur	det	fungerar	när	de	flyttar	in	i	en	ny	lägenhet.		
	
Så	 fort	 en	 interaktion	 har	 förekommit	med	 en	 hyresgäst	 är	 det	 viktigt	 att	 samla	 upp	
information	och	se	varje	tillfälle	som	en	möjlighet	att	agera	proaktivt.	När	exempelvis	en	
felanmälan	har	skapats	eller	när	en	hyresgäst	avslutar	sitt	avtal	ska	det	finnas	en	”tyck	
till	om	oss”	formulär	med	frågor	som	”hur	sannolikt	är	det	att	du	skulle	rekommendera	
oss	som	hyresvärd”.	Den	generella	idéen	är	att	fastighetsbolagets	formulär	ska	bestå	av	
enkla	 frågeställningar	som	leder	till	att	de	 får	en	reaktion	från	hyresgästerna.	Men	det	
bästa	vore	att	komma	ut	bland	hyresgästerna	och	intervjua	dem	och	vara	ute	på	fältet,	
snarare	än	en	interaktion	i	digitala	frågeformulär.		
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4.2 OBSERVATIONER 

4.2.1 OBSERVATION (1) 
Plats:	Fastighetsbolagets	huvudkontor	
Moment:	Presentation	och	diskussion	kring	framtagning	av	en	ny	tjänst.	
Deltagare:	Vd	och	två	konsulter	som	arbetar	som	digitala	utvecklare.	
	
Observationen	 genomfördes	 när	 fastighetsbolaget	 hade	 ett	 möte	 angående	
digitaliseringen	av	 företagets	 tjänster.	Under	mötet	presterande	konsulterna	en	ny	typ	
av	plattform	som	ska	vara	grunden	i	hur	bolaget	interagerar	med	sina	hyresgäster.	
	
Konsulterna	presenterade	olika	designförslag	på	hur	plattformen	kan	se	ut	och	hur	den	
kan	användas.	Under	mötets	gång	diskuterades	frågor	om	hur	användare	ställer	sig	till	
olika	av	de	funktioner	som	plattformen	har	till	syfte	att	användas	för.	Fastighetsbolaget	
vill	 positionera	 sig	 genom	att	 utgå	 ifrån	 en	 specifik	målgrupp,	 de	 vet	 klart	 och	 tydligt	
vilken	 deras	 framtida	målgrupp	 är	 och	 vilka	 segment	 som	 inte	 är	 relevanta	 för	 dem.	
Mötet	hade	en	markant	tonvikt	på	användarupplevelser	och	hur	den	digitala	och	reala	
upplevelsen	 kan	 gå	 ihop.	 Konsulterna	 refererar	 mycket	 till	 kundernas	 upplevelse	 i	
samband	med	redogörelsen	hur	plattformen	praktiskt	kommer	att	fungera.	
	
Under	mötet	 följer	en	diskussion	kring	generella	 frågor	kring	användarna	och	vad	det	
finns	 för	 kärnvärden.	 Vad	 tjänsten	 genererar	 till	 för	 upplevelse	 hos	 kunderna,	 bland	
annat	 genom	 hur	 tjänsten	 kommer	 att	 upplevas	 fysiskt	 i	 hemmet,	 hur	 upplever	
kunderna	 sitt	 hem,	hur	mycket	problem	 finns	och	hur	kan	problem	matchas	med	 rätt	
kandidat	som	kan	lösa	problemet.	Samtliga	respondenter	tyder	på	att	fastighetsbolaget	
vill	 ha	 gemensamma	 vinster	 tillsammans	 med	 kunderna,	 d.v.s.	 att	 både	 bolaget	 och	
kunderna	ska	vinna	på	att	fastighetsbolaget	utvecklar	nya	tjänster.	
	
Diskussionen	kring	hur	tjänsten	ska	utformas	fortsätter	med	en	överläggning	kring	den	
första	upplevelsen	med	 tjänsten,	exempelvis	om	 inloggning	ska	ske	via	mobilt	bank	 id	
eller	inte.	Vd:n	menar	att	kunder	som	inte	använder	bank	id	inte	har	integrerat	med	den	
digitala	 värld	 som	 fastighetsbolaget	 kräver	 av	 sin	 framtida	 målgrupp.	 Det	 är	 ett	
strategiskt	ställningstagande	för	att	utesluta	de	som	inte	tillhör	målgruppen	och	därför	
är	 det	 inte	 aktuellt	 att	 se	 över	 andra	möjligheter,	 vilket	 resterande	närvarande	 under	
mötet	håller	med	om.	
	
Användarnas	 upplevelse	 och	 användning	 ligger	 i	 fokus	 och	 det	 märks	 att	
fastighetsbolaget	 satsar	på	 en	 långsiktig	 strategi	 för	 att	 få	 sina	hyresgäster	 att	 stanna.	
För	mötet	kom	även	att	handla	om	den	framtida	målgruppen	och	vilket	sorts	beteende	
denna	målgrupp	har,	samt	att	den	målgruppen	bör	vara	med	och	utvärdera	upplevelsen	
av	 den	 plattform	 som	 ska	 skapas.	 	Fastighetsbolaget	 ser	 en	 stor	 möjlighet	 att	 kunna	
erbjuda	 bättre	 service	 till	 sina	 hyresgäster	 genom	den	 nya	 plattformen.	 Att	 analysera	
data	 från	 hyresgästernas	 beteende	 genom	 plattformen	 kunna	 fastighetsbolaget	 att	
kunna	 arbeta	 proaktivt	 med	 sin	 tjänsteutveckling.	 Att	 involvera	 användarna	 i	
utvecklingsprocessen	är	ingenting	som	framkommer	eller	diskuteras.	

4.2.2 OBSERVATION (2) 
Plats:	Fastighetsbolagets	huvudkontor			
Moment:	Presentation	och	diskussion	kring	framtagning	av	en	ny	tjänst.	
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Deltagare:	 VD,	 Ekonomiansvarig,	 fyra	 fastighetsskötare,	 en	 konsult	 som	 arbetar	 som	
digital	utvecklare.	
	
Observationen	 genomfördes	 när	 fastighetsbolaget	 hade	 ett	 ytterligare	möte	 angående	
digitaliseringen	 av	 företagets	 nya	 tjänster.	 Under	 det	 mötet	 närvarande	 samtliga	
fastighetsskötare	(FS)	som	fick	berätta	sin	version	av	vad	de	hade	för	åsikter	kring	det	
nya	 digitala	 systemet	 som	 bolaget	 utvecklar.	 Det	 förekom	 senare	 diskussioner	 kring	
rutiner	i	system	och	vad	som	fungerar	bäst	för	fastighetsskötarna.	
	
FS	berättade	att	både	de	och	hyresgäster	upplevde	en	snabbare	och	mer	effektiv	service	
nu	 än	 tidigare,	men	 även	 att	 bolagets	 äldre	 hyresgäster	 inte	 uppskattade	 det	 digitala	
förhållningssättet,	som	exempelvis	att	göra	en	felanmälan	på.	Vd:ns	respons	var	att	det	
nya	arbetssättet	 inte	kommer	passa	alla	deras	kunder	 till	en	början,	men	att	det	snart	
kommer	att	lösa	sig	i	och	med	att	de	successivt	väljer	deras	framtida	målgrupp	som	har	
mer	 digital	 kunskap	 och	 det	 är	 så	 bolaget	 valt	 att	 nischa	 sig.	 Vd:n	 var	 under	 mötet	
mycket	 lyhörd	 och	 intresserad	 av	 de	 erfarenheter	 som	 FS	 hade	 och	 en	 dialog	mellan	
dessa	upplevdes	 som	god.	FS	kom	även	under	mötet	med	 förbättringsförslag	 i	 system	
som	skulle	kunna	göra	arbetet	 för	dem	enklare.	Det	 framkom	under	mötet	 att	FS	ofta	
kommer	 i	 kontakt	 med	 hyresgäster	 och	 att	 de	 i	 samband	 med	 det	 får	 höra	 mycket	
information.	Information	som	i	dagsläget	inte	samlas	in	och	används.	

4.2.3 FÄLTSTUDIE (3) 
Plats:	Ute	på	fältet	i	en	observation	av	en	lägenhetsbesiktning	
Moment:	Lägenhetsbesiktning	
Deltagare:	En	Fastighetsskötare,	en	utflyttande	hyresgäst	och	en	inflyttande	hyresgäst	
	
Observationen	 genomfördes	 med	 en	 utav	 fastighetsskötarna	 som	 utförde	 en	
lägenhetsbesiktning,	 där	 nyckelkvittering	 och	 städning	 av	 lägenheten	 kontrollerades.	
Under	 observationen	 beskrev	 FS	 utförligt	 de	 moment	 som	 genomfördes	 under	 hela	
besiktningsprocessen	och	besiktningen	hade	 fokus	på	 lägenhetens	 skick	och	 standard,	
samt	 förklarade	 FS	 generell	 information	 till	 den	 nya	 hyresgästen	 om	 hur	 tvättider	
fungerar,	parkeringsmöjligheter	och	tillgång	till	förrådsutrymmen.		FS	var	noga	med	att	
beskriva	 vilket	 skick	 lägenheten	 var	 i,	 vilket	 senare	 förklarades	 att	 det	 var	 för	 att	 det	
ibland	händer	att	hyresgäster	som	flyttar	ut	har	 förstört	eller	gjort	 lägenheten	i	sämre	
skick	och	då	har	dem	skrivit	ner	vilket	skick	lägenheten	hade	innan.	
	
Under	 observationen	 ringde	 även	 fastighetsskötarens	 arbetstelefon	 och	
fastighetsskötaren	 förklarade	 då	 att	 hyresgäster	 som	 är	 äldre	 inte	 använder	
fastighetsbolagets	 digitala	 kommunikationskanaler	 då	 dessa	 personer	 många	 gånger	
saknar	 dator	 och	 internet.	 Observationen	 avslutade	 med	 frågor	 kring	 hur	
fastighetsskötaren	 upplever	 övergång	 till	 digitaliseringen	 och	 påvisade	 endast	 att	 det	
var	 fördelaktigt	 både	 för	 FS	 och	 hyresgästerna.	 Vidare	 ställdes	 också	 frågan	 kring	
hyresgästernas	upplevelse,	något	som	FS	svarade	med	att	det	 finns	många	möjligheter	
att	 ställa	 sådana	 typer	 av	 frågor	 till	 hyresgästerna,	 men	 att	 det	 inte	 var	 något	 som	
gjordes	idag.	
	
	
	
	



	 30	

4.3 WORKSHOP 
Deltagare:	fyra	stycken	fastighetsskötare,	två	digitaliseringskonsulter,	en	projektledare	
för	byggnation	och	en	ekonomiansvarig.	
	
Under	 det	 första	 momentet	 där	 författarna	 höll	 en	 presentation	 verkade	 samtliga	
deltagarna	 lyhörda	 och	 engagerade.	 Under	 det	 andra	momentet	 där	 deltagarna	 skulle	
beskriva	sin	och	hyresgästernas	drömfastighet,	var	det	inte	en	markant	skillnad	mellan	
vilka	symboler	som	användes.	Deltagarna	resonerade	ungefär	lika	kring	vilka	behov	som	
skulle	uppfyllas.	Nedan	visas	ett	sammanfattat	resultat.	
	
Drömfastigheten	utifrån	deltagarnas	egna	önskemål:	
	
1.	Återvinning	–	Det	är	viktigt	med	en	fastighet	som	värnar	om	miljön	
2.	Wifi	–	Det	ska	finnas	tillgång	till	trådlös	uppkoppling	vart	man	än	är.	
3.	Ekonomi	–	Det	ska	vara	en	bra	upplevelse	för	det	man	betalar	
4.	Service	–	Det	ska	finnas	närhet	till	service	
	
Drömfastigheten	utifrån	deltagarnas	tro	om	vad	hyresgästerna	vill	ha.	
	
1.	Service	-	Närheten	till	fastighetsbolaget	och	fastighetsskötarna.	
2.	Ekonomi	-	Det	ska	vara	billigt.	
3.	Wifi	–	Tillgång	till	trådlös	uppkoppling.	
3.	Familj	–	Det	ska	vara	familjevänligt.	
3.	Städning	–	Det	ska	vara	rent	och	fint.	
	
Under	det	tredje	momentet	där	deltagarna	delades	in	i	grupper	diskuterades	fyra	
stycken	frågor	där	resultatet	presenteras	nedan.	
	
1. Hur	kan	hyresgästerna	involveras	i	fastighetsbolagets	tjänsteutveckling?	

	
-	Förslagslåda	där	hyresgästerna	får	lämna	idéer	och	förbättringsförslag.	
-	En	insamling	om	vad	hyresgästerna	har	för	önskemål	om	tjänster.	Exempelvis	
informationsbrev	via	post.	
-	Ett	formulär	på	hemsidan	där	hyresgästerna	får	lämna	idéer	och	förslag.	
-En	sorts	hyreskommitté	där	det	finns	representanter	från	olika	fastigheter.	
-	Ett	sorts	forum	där	fastighetsbolaget	möter	sina	hyresgäster.	Kan	vara	digitalt.	
-	Tydliggöra	områden,	exempelvis	att	hyresgästerna	får	var	med	och	utveckla	ett	
specifikt	område.	
-	Uppföljningsfrågor	om	upplevelse	vid	interaktion	med	hyresgästerna.	
-	Röstning/insamling	av	önskemål	och	behov.	
	

2. Hur	kan	frontpersonal	skapa	en	större	förståelse	för	hyresgästernas	uttalade	och	
outtalade	behov?	

	
-	Flerspråkiga	kommunikationskanaler,	framför	allt	på	hemsidan	vid	felanmälningar	
(klicka-i-alternativ	lätta	att	ha	på	flera	språk)	generera	i	en	bättre	upplevelse.	
-	Fastighetsskötarna	måste	bli	bättre	på	att	observera	outtalade	behov.	Exempelvis	som	
nedskräpning,	hyresgästerna	vänjer	sig	vid	hur	det	alltid	har	sett	ut.	
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-	Feedback	och	återkoppling	till	hyresgästerna	vid	interaktion.	Skicka	ut	ett	sms	där	de	
får	beskriva	sin	upplevelse.	
-	Ställa	följdfrågor	vid	interaktioner	och	att	tänka	proaktivt,	eventuellt	följa	en	
checklista.	
	
3. Hur	kan	självorganisering	fungera	ännu	bättre	i	syfte	för	fastighetsbolagets	

tjänsteutveckling?	
	

-	Att	fördela	ansvarsområden	och	rotera	mellan	fastighetsskötarna.	
-		Att	alltid	dela	kunskaper	och	erfarenheter	mellan	fastighetsskötare,	men	även	mellan	
andra	avdelningar	som	exempelvis	mellan	fastighetsskötarna	och	byggarbetarna.	Skulle	
vara	bra	med	en	gemensam	digital	mötesplats	och	månadsmöten	i	syfte	för	
fastighetsbolagets	utveckling.	
-	Utbildning	för	alla	så	att	alla	har	samma	förutsättningar	
-	Fläta	ihop	kunskaper	från	olika	team	i	organisationen	
-	Alla	ska	följa	och	ha	en	tydlig	värdegrund,	vision	och	mål.	(Exempelvis	att	skriva	på	
samma	sätt	till	hyresgästerna.	
-	Teambildade	event	för	hela	organisationen.	

	
4.	Hur	kan	frontpersonal	involveras	mera	i	fastighetsbolagets	tjänsteutveckling?	
-	Organisationsmöten	där	alla	träffas	och	diskuterar	utveckling.	
-	Digitalt	internt	forum	för	utveckling.	
-	Att	ha	fastighetsskötare-möten	som	har	till	syfte	för	utvecklingen.	
-	Avsätta	tid	för	utveckling,	något	som	inte	görs	specifikt	idag.	

4.4 BENCHMARKING 

4.4.1 AIR-BNB 
Joe	 Gebbia	 är	 en	 utav	 grundarna	 för	 Airbnb	 som	 är	 en	 uthyrningsmarknadsplats	 för	
privata	 bostäder.	 Gebbia	 är	 en	 stark	 anhängare	 av	 design	 tänkande	 metoden	 i	
utvecklandet	 av	 tjänster	 och	 upplevelser.	 Gebbia	 talar	 om	 hur	 viktigt	 det	 är	 med	 en	
mentalitet	som	han	kallar	”becoming	the	patient”.	Denna	mentalitet	går	ut	på	att	skapa	
sig	 en	 förståelse	 för	 användarens	 upplevelse	 av	 hur	 design	 kan	 påverka	 användaren.	
“Becoming	 the	 patient	 tänket”	 var	 något	 som	 Gebbia	 själv	 upptäckte	 när	 han	 var	
designstudent	och	designade	redskap	för	sjukvården.	Där	upptäckte	han	att	den	design	
som	han	själv	hade	gjort	var	bra	tills	han	själv	fick	testa	redskapet	en	roll	som	patient.	
Att	 sätta	 användaren	 i	 fokus	 är	 något	 som	 Airbnb	 har	 gjort	 sedan	 starten	 och	
implementerat	i	sin	företagskultur.	Gebbia	berättar	att	nyanställda	måste	åka	iväg	på	en	
resa	 genom	 att	 använda	 Airbnb	 för	 att	 skapa	 empati	 och	 sedan	 förmedla	 sina	
upplevelser	 med	 resten	 av	 företaget.	 Nyanställda	 får	 strukturerade	 frågor	 som	 de	
dokumenterar	 under	 resans	 gång	 för	 att	 kunna	 skapa	 sig	 en	 så	 stor	 förståelse	 som	
möjlighet	för	användarens	situation.	(Gebbia,	2013)	
	
Gebbia	talar	om	hur	empati	 för	användaren	är	en	central	roll	 i	hur	designen	ska	se	ut,	
genom	att	inte	designa	för	sig	själva	utan	designa	med	användarna	i	fokus	kan	det	skapa	
bättre	upplevelser.	Airbnb	utgår	ifrån	sina	användares	hela	resa	och	försöker	skapa	en	
bra	upplevelse	i	alla	steg.	En	bra	upplevelse	ska	designas	genom	att	skaffa	sig	greppbara	
insikter	 i	 form	 av	 observationer,	 foto,	 film	 eller	 ljudupptagningar	 där	 användarna	 är	
inblandade.	 	Airbnb	 använder	 sig	 olika	 metoder	 för	 att	 samla	 in	 data	 från	 sina	
användares	beteenden.	Dels	arbetar	de	med	att	stötta	sina	designbeslut	på	data	för	att	
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på	 ett	 så	 bra	 sätt	 som	möjligt	 förstå	 vad	 användarna	 vill	 ha.	 När	 de	 skapade	 ett	 nytt	
betygssystem	 för	 sin	 plattform	 använde	 de	 datainsamling	 för	 att	 se	 hur	 användarna	
använde	 den	 nya	 funktionen.	 På	 detta	 sätt	 kunde	 de	 se	 att	 användandet	 av	
betygssättningssystemet	ökade	med	30	procent.	(ibid)	
	
Airbnb	 ser	 design	 som	 ett	 verktyg	 för	 att	 lösa	 problem.	 För	 detta	 arbetar	 de	med	 att	
skapa	 sig	 en	 så	 bra	 förståelse	 som	 möjligt	 för	 sina	 användare.	 Bolagets	 designers	
försöker	förstå	användarnas	behov,	motivation	och	varför	användare	säger	en	sak	men	
gör	 en	 annan	 sak.	 Värd	 och	 gäst	 inreaktionen	 ses	 som	 grunden	 för	 företaget	 och	 de	
arbetar	ständigt	för	att	göra	den	bättre.	Gebbia	berättar	i	sitt	Ted	talk	från	2016	att	ett	
av	 Airbnb	 största	 design	 utmaningar	 för	 en	 bra	 upplevelse	 var	 skapa	 en	 design	 som	
skapar	tillit	mellan	värd	och	gäst	på	företagets	uthyrningsplattform.	För	att	möta	detta	
problem	 så	 har	 de	 gjort	 efterforskningar	 och	 mätningar	 på	 vad	 som	 stärker	 tilliten	
mellan	värdar	och	gäster,	samt	designat	riktlinjer	som	dessa	två	grupper	att	använda	sig	
av	 i	kontakten	mellan	varandra.	 I	detta	 fall	 var	det	att	gästen	kunde	skriva	 till	 värden	
och	 berätta	 vem	man	 är,	 varför	 de	 ska	 besöka	 staden	 som	 värden	 bor	 i	 och	 vad	 som	
gästen	gillade	med	värdens	annons.	(Youtube,	Airbnb	2011)	
	

4.4.2 XIAOMI 
Xiaomi	 är	 ett	 kinesiskt	 techbolag	 som	 utvecklar	 smartphones	 och	 är	 världens	 näst	
högsta	 värderade	 startup.	 Bolaget	 ser	 sig	 själv	 som	 ett	 tjänsteföretag	 som	 tillverkar	
mjukvara	 trots	 att	 hårdvaran	 är	 den	 faktiska	 grundprodukten.	 Grunden	 för	 Xiaomis	
framgång	beskrivs	utifrån	tre	komponenter.	Den	första	komponenten	ligger	i	att	skapa	
en	bättre	användarupplevelse	i	redan	en	befintlig	opensource	mjukvara.	Komponent	två	
är	 crowdsourcing	 av	 produktutveckling	 och	 utveckla	 produkter	 tillsammans	 med	
användare	och	den	 tredje	komponenten	är	Xiaomis	distributionsstrategi.	 (Den	digitala	
draken,	2016)	
	
Xiaomi	 har	 ett	 extremt	 fokus	 på	 användarupplevelse	 och	 genom	 crownsourcing	
använder	 de	 sig	 av	 sina	 användare	 i	 sin	 utveckling	 av	 både	 mjukvara	 och	 tjänster.	
Strategin	 ger	 Xiaomi	 stora	 mängder	 data	 som	 används	 som	 beslutsunderlag	 för	
utvecklingen	 av	mjukvaran.	 Företaget	 använder	 ett	 rankingsystem	 och	 frågor	 för	 nya	
funktioner	som	ger	utvecklarna	insikter	vad	kunderna	upplever	och	efterfrågar.		Xiaomi	
uppdaterar	 sitt	 operativsystem	 en	 gång	 i	 veckan	 och	 på	 onsdagar	 varje	 veckan	
annonseras	det	ut	vilka	nya	 funktioner	som	kommer	 ingå	 i	den	nya	uppdateringen.	På	
fredagen	samma	vecka	lanseras	den	nya	uppdateringen	av	operativsystemet	och	då	får	
användarna	chansen	att	tycka	till	om	de	förändringar	som	gjorts.	Det	är	i	den	här	fasen	
användarna	 använder	 sig	 av	 betyg	 och	 svarar	 på	 frågor	 kring	 de	 nya	 funktionerna.	
Xiaomi	har	en	 trogen	kundkrets	 som	ses	 som	 fans	 till	 varumärket.	Det	 är	oftast	dessa	
personer	 som	 är	mest	 delaktiga	 i	 att	 tycka	 till	 om	 nya	 uppdateringar.	 	Fansen	 går	 att	
kategoriseras	in	i	två	olika	kategorier,	Flood	fans	och	Fervent	fans.	När	dessa	personer	
ger	 feedback	 till	 Xiaomi	 så	 kan	 de	 som	 tack	 få	 rabatter	 och	 gratis	 produkter.	 Den	
feedback	som	användarna	ger	sammanställs	sedan	och	på	måndagen	därpå	presenteras	
den	 för	 bolagets	 utvecklare	 som	 sätter	 sin	 agenda	 utifrån	 de	 insikter	 om	 användarna	
som	datan	gett.		(ibid)	
	
Detta	sätt	att	arbeta	har	gjort	att	Xiaomi	kan	ha	en	snabb	utveckling	av	funktioner	som	
användarna	verkligen	efterfrågar	och	på	så	sätt	minskar	de	risken	att	lansera	floppande	
funktioner.	 Enligt	 Wandqiang	 Li	 som	 är	 en	 av	 grundarna	 av	 Xiaomi	 beror	 bolagets	
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framgång	på	användardelaktighet.	Xiaomi	vill	inte	bara	vara	ett	elektronikbolag	utan	en	
del	av	någonting	större	(Business	insider,	2015).	Xiaomi	använder	sig	av	lite	traditionell	
marknadsföring	 i	 form	 av	 reklam	 och	 annonser.	Marknadsavdelningen	 på	 Xiaomi	 har	
istället	en	utvecklingsbudget	som	de	använder	för	att	skapa	nya	funktioner	för	att	samla	
in	kunddata	som	sedan	används	för	att	skapa	insikter	om	vad	användare	har	för	behov	
och	önskemål.	Den	sista	komponenten	handlar	om	att	Xiaomis	distributionsstrategi	och	
då	 bolaget	 har	 ett	 extremt	 stort	 kundfokus	 så	 vill	 de	 äga	 hela	 kommunaktionskedjan	
mellan	 företaget	 och	 kunden.	 Xiaomi	 har	 därför	 valt	 att	 kapa	 alla	 mellanhänder	 och	
istället	sälja	sina	produkter	vi	e-handel.	På	så	sätt	skapar	Xiaomi	större	möjligheter	att	
samla	in	data	från	användarna	som	även	kan	används	för	att	skapa	bättre	produkter	och	
upplevelser	(Den	digitala	draken,	2016).	
	

5. ANALYS 

Denna	del	av	studien	jämför	det	empiriska	materialet	som	samlats	in	med	den	teoretiska	
referensramen.	Analysen	kommer	att	följa	liknande	struktur	som	empirin	och	teorin	för	att	
underlätta	orienteringen	i	arbetet	och	skapa	relevanta	jämförelser.			
	

5.1 FÖRSTÅELSE FÖR ANVÄNDARNAS BEHOV 
Det	 framkommer	 från	 både	 Vd	 och	 konsulten	 att	 fastighetsbolaget	 alltid	 sätter	
hyresgästerna	 först	 och	 utgår	 alltid	 ifrån	 deras	 upplevelse	 innan	 beslut	 tas.	 Vilket	
bekräftar	teorierna	kring	att	värde	inte	är	någonting	som	kan	skapas	inifrån	ett	företag	
(Ng	m.fl.	2010).	Utan	likt	fastighetsbolagets	arbetsrutiner	krävs	det	att	utgå	utifrån	och	
se	 saker	 från	 hyresgästernas	 perspektiv	 då	 det	 är	 dem	 som	 är	 aktiva	 deltagare	 i	
skapandet	i	sin	egen	upplevelse	(Holbrook	1994,	1999,	2006).	Det	bekräftar	också	Vargo	
(2004)	att	 tjänstelogiken	går	ut	på	att	kunder	och	användare	är	aktiva	medskapare	av	
värde	 och	 inte	 passiv	 utvärderare	 av	 värdet	 som	 skett	 genom.	 Chesbrough	 (2011)	
förespråkar	också	vikten	av	att	förstå	sina	kunders	behov	och	det	är	avgörande	för	att	
göra	ett	erbjudande	intressant.		Fastighetsbolaget	Vd	beskriver	att	det	finns	en	vilja	från	
fastighetsbolagets	sida	att	skapa	en	större	kunskap	om	deras	hyresgäster.	De	har	skapat	
ett	 arbetssätt	 för	 att	 utvärdera	 vilka	 ansökningar	 som	anses	 vara	 lämpliga	kandidater	
för	 att	 bli	 hyresgäst	 hos	 dem,	 där	 det	 finns	 en	 tydlig	 bild	 av	 vilka	 slags	 person	 som	
passar	in	i	deras	målgrupp.	Vd:n	uttrycker	sig	om	en	önskad	ökad	förståelse	hur	dessa	
lämpliga	kandidater	rör	sig	 i	samhället	och	vilka	behov	de	har.	Konsulten	uttrycker	en	
större	önskan	att	få	träffa	användare	ute	i	sin	egen	miljö	mer	under	utvecklingsarbetet.	
Bolaget	Airbnb	designers	arbetar	likt	fastighetsbolagets	konsulter	ute	bland	användarna	
för	att	skapa	en	större	förståelse	för	avsändarens	situation,	vilket	har	skapat	insikt	om	
hur	digitala	felanmälningar	kan	designas	på	ett	användarvänligt	sätt.	Airbnb	beskrev	att	
anledningen	 till	 att	de	anställda	var	 tvungna	att	 vid	nyanställning	 spendera	 tid	ute	på	
fältet	 och	 träffa	 användare	 var	 för	 att	 skapa	 empati	 för	 användaren	 (Airbnb,	 2013).	
Detta	delar	samma	grund	som	Brown	(2008)	menar	med	att	empati	för	användarna	som	
ska	 använda	 en	 design	 skapar	 större	 förståelse	 för	 användarnas	 behov	 och	 latenta	
behov.	
	
Vd:n	menar	 att	 den	 nya	 etablerade	 arbetsprocessen	 för	 nya	 hyreskandidater	 kommer	
kunna	bidra	till	en	ökad	förståelse	om	hyresgästerna	och	ge	bolaget	information	om	vad	
för	 behov	 som	 kandidaterna	 har.	 Vd:n	 nämner	 bland	 annat	 närhet	 till	 dagis	 och	
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lekplatser,	efterfrågningar	som	kunderna	vet	om	som	de	aktivt	kan	önska	och	efterfråga	
(Kotler	m.fl.		2013).	Problematiken	är	hur	den	metoden	ska	kunna	identifiera	de	latenta	
behov	som	Mac	Lachlan	(2004)	beskriver	som	behov	som	kunder	är	helt	omedvetna	om	
att	dem	har.	De	 latenta	behoven	beskriver	Kristensson	m.fl.,	 (2007)	kan	vara	svåra	att	
upptäcka	när	inte	behovet	är	närvarande	i	en	kontext.	Kristensson	tyder	även	på	att	för	
teknologibaserade	 tjänsteföretag	 kan	 det	 vara	 svårare	 då	 användaren	 inte	 ha	 full	
förståelse	 för	 teknikens	 möjligheter.	 Kristenssons	 tankar	 om	 problematiken	 kring	
förståelsen	av	latenta	behov	hos	användare	i	tekniskt	baserade	företag	har	en	relevans	i	
fastighetsbolaget	då	de	digitaliserar	sin	verksamhet	och	sin	primära	kundkontakt.		
	
Vd:n	beskriver	att	det	finns	ett	intresse	för	samskapande	aktiviteter	i	form	av	efterlikna	
de	styrelser	det	finns	i	bostadsrätter	och	införa	detta	bland	deras	hyresgäster	och	på	så	
sätt	 skapa	 en	kommunikationskanal	mellan	 fastighetsbolaget	 och	kunderna.	 Initiativet	
är	 än	 så	 länge	 en	 önskad	 målbild	 men	 Kristensson	 m.fl.,	 (2007)	 beskrivning	 av	 hur	
organisationer	 framgångsrik	 kan	 integrera	med	 användare	 i	 utvecklingsprocessen	 för	
digitaliserade	 tjänster	visar	 tydligt	på	att	detta	kan	vara	en	kompletterande	arbetssätt	
för	fastighetsbolaget.		
	
Kristensson	 m.fl.,	 (2015)	 modell	 på	 tjänsteinnovationsprocessen	 visar	 att	 förståelse-
delen	för	användares	behov	ligger	till	grunden	för	att	bygga	strukturer	för	användares	
värdeskapande.	Konsulten	beskrev	hur	hen	var	ute	på	fältet	och	skapade	förståelse	för	
vad	 den	 primära	 upplevelsen	 för	 hyresgäster	 är	 och	 sedan	 byggde	 ett	 digitalt	 sätt	 att	
göra	felanmälningar	på.	Det	påminner	om	Kristenssons	m.fl.,	(2015)	modell	och	visar	att	
fastighetsbolaget	 har	 ett	 arbetssätt	 som	 handlar	 om	 förståelse	 för	 behov	 likt	 en	
tjänstelogik	 och	 inte	 utgå	 ifrån	 de	 resurser	 dem	 själva	 har	 och	 försöker	 skapa	 värde	
utifrån	det.	Tidd	och	Bessant	(2013)	och	Kotler	m.fl.,	(2013)	betonar	vikten	av	att	förstå	
behoven	och	skapa	ett	värdeerbjudande	utifrån	det,	samt	att	utan	förståelse	av	behov	är	
smarta	lösningar,	 idéer	och	tekniker	inte	av	användning	om	dessa	inte	löser	det	behov	
användaren	har.	
	
När	företaget	Xiaomi	framgångsrikt	låter	sina	användare	vara	med	och	tycka	till	om	nya	
uppdateringar	 och	 ge	 förslag	 på	 nya	 funktioner	 så	 är	 det	 Xiaomis	 mest	 engagerade	
användare	som	ger	feedback	(Den	digitala	draken,	2016).	Vilket	relatera	till	Kristensson	
m.fl.	 (2007)	 	teorier	 om	 att	 låta	 användare	 fokusera	 på	 sina	 egna	 behov	 i	 en	
samskapande	process,	 vilket	 leder	 till	 större	 innovationsförmåga	och	 större	 förståelse	
för	 latenta	 behov.	 Xiaomi	 har	 framgångsrikt	 involverat	 sina	 användare	 i	
tjänsteutvecklingsprocessen	 som	 liknar	 dem	 teorier	 som	 finns	 om	 ledande	 användare	
och	 extrema	 användare	 som	 Von	 Hippel	 (2005),	 Tidd	 och	 Bessant	 (2013)	 samt	
Kristensson	 (2015,	 2003)	 beskriver	 som	 effektiva	 sätt	 att	 dra	 nytta	 av	 användares	
innovationsförmåga.	Xiaomis	arbete	med	att	utveckla	tillsammans	med	användarna	ökar	
chansen	 att	 skapa	 värdeerbjudanden	 som	 tilltalar	 deras	 kunder	 då	 förståelsen	 för	
användarnas	 behov	ökar,	 likt	Kotler,	 Armstrong	och	Parment	 (2013)	menar	på	 är	 det	
första	steget	i	utvecklingen	av	en	värdeskapande	process.	(Grönroos,	2007;	Kristensson	
m.fl.,	 2015)	beskriver	att	utvecklandet	 av	dessa	processer	kan	 tillföra	en	 sån	pass	bra	
upplevelse	att	sedan	användarna	är	villiga	att	betala	mer	för	denna	upplevelse.	
	
Likt	Xiaomi	och	Airbnb	visade	det	sig	under	observationen	att	upplevelsen	ligger	i	fokus	
hos	 fastighetsbolaget.	 Under	 mötet	 med	 konsulterna	 som	 utvecklar	 den	 digitala	
plattformen	diskuterades	ämnen	som	berörde	hur	stor	förståelse	fastighetsbolaget	har	
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för	den	målgrupp	av	användare	de	strävar	efter.	Bland	annat	diskuterades	användarnas	
beteende	 kring	 användning	 av	 appar	 och	 bank-id.	 Att	 samproducera	 en	 tjänstedesign	
tillsammans	kunden	som	ska	uppleva	tjänsten	är	något	Parker	och	Heapy	(2006)	lyfter	
fram	som	ett	starkt	argument	till	att	en	tjänstedesign	ska	bli	lyckad.	Något	som	Xiaomi	
och	 Airbnb	 visat	 är	 möjligt	 inom	 digitalt	 baserade	 företag.	 Några	 av	 de	 frågor	 som	
avhandlades	 angående	 hur	 fastighetsbolagets	 användare	 skulle	 använda	 den	 digitala	
plattformen	visar	på	att	det	 finns	mer	utrymme	för	kundinvolvering	och	samskapande	
med	användare	tidigare	i	utvecklingsprocessen.	
	
Parker	 och	 Heapy	 (2006)	 förespråkar	 att	 organisera	 samarbetet	 mellan	 de	 som	
levererar	 tjänsten	 och	 tjänstens	 kunder	 som	 upplever	 tjänsten,	 eftersom	 båda	 deras	
perspektiv	behövs	för	en	lyckad	tjänstedesign.	Vilket	i	fastighetsbolagets	fall	handlar	om	
ett	närmare	samarbete	mellan	bolaget	och	deras	hyresgäster	än	de	har	idag.	I	många	fall	
kan	 co-design	 ses	 som	 avgörande	 för	 framgång	 och	 ge	 stora	 fördelar	 för	
fastighetsbolaget	 att	 kommunicera	 och	 samarbeta	 över	 olika	 områden	 med	
hyresgästerna	(Steen	m.fl.,	2011).	Det	kommer	enligt	Muller	(2002)	att	leda	till	ett	mer	
ömsesidigt	 lärande,	 förståelse	&	 förbättrad	kommunikation.	Steen	m.fl.	 (2011)	påvisar	
också	att	ett	närmare	samarbete	skulle	resultera	i	att	de	anställda	får	liknande	känslor	
som	sina	kunder,	vilket	skulle	skapa	en	större	förståelse	för	hyresgästernas	verklighet.	
Samskapande	processer	kan	enligt	(Kristensson	m.fl.,	2002,	Hoyer	m.fl.	2010)	bidra	till	
att	fastighetsbolaget	minimerar	risken	att	lansera	tjänster	som	misslyckas.	
	
Steen	m.fl.	(2011)	talar	även	positivt	om	workshop	för	att	få	människor	att	uttrycka	sina	
latenta	behov	vilket	 visade	 sig	 stämma	under	den	workshop	 som	hölls	under	den	här	
studien	där	ett	exempel	på	hyresgästernas	latenta	behov	kom	fram.	Under	workshopen	
blandades	organisationens	medarbetare	vilken	följer	Mitchell	m.fl.,	(2015)	riktlinjer	om	
att	 kombinera	människor	 som	 har	 olika	 perspektiv,	 vilket	 visade	 sig	 vara	 positivt	 då	
fastighetsbolagets	 medarbetare	 tillsammans	 kom	 fram	 till	 många	 förbättringsförslag.	
Steen	 m.fl.,	 (2011)	 ger	 bra	 exempel	 på	 hur	 samskapande	 design	 kan	 användas	 som	
metod	 genom	 exempel	 på	 frågor	 som	 kan	 vara	 av	 värde	 att	 diskutera	 i	 syfte	 för	 att	
förbättra	kundens	upplevelse.		
	
Vilka	erfarenheter	har	kunder	när	de	interagerar	med	vårt	företag?	
Vilka	är	alla	steg	från	beställning	och	första	användning	från	kundens	perspektiv?	
Vilka	 olika	 interaktioner	 möter	 kunderna,	 via	 en	 webbplats,	 ett	 kontaktcenter,	
broschyrer,	eller	på	ett	kontor/reception?	
	
Frågorna	 ligger	 nära	 de	 frågor	 som	 fastighetsbolaget	 idag	 utgår	 ifrån	 i	 sina	
arbetsprocesser.	Konsulten	redogör	för	att	alla	beslut	som	tas	ska	motiveras	och	ett	sätt	
att	motivera	sina	beslut	är	att	utgå	ifrån	vad	användarna	har	för	mål	med	en	interaktion	
och	 vad	 det	 är	 som	 drivit	 användaren	 till	 en	 plats.	 En	 ökad	 förståelse	 för	 kundernas	
behov	gör	det	sedan	möjligt	för	fastighetsbolaget	att	skapa	de	värdeskapande	processer	
som	tilltalar	den	målgrupp	fastighetsbolaget	vill	 tilltala,	vilket	Kristensson	mfl.,	 (2015)	
menar	 på	 är	 att	 använda	 tjänstelogik	 för	 att	 differentiera	 sitt	 varumärke	 gentemot	
konkurrenter.	Genom	utveckling	av	tjänster	om	fastighetsbolagets	målgrupp	uppskattar	
kan	fastighetsbolaget	erbjuda	sina	hyresgäster	en	ökad	positiv	upplevelse.	
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5.2 TJÄNSTEINNOVATIONSPROCESS 
Vd:n	beskriver	fastighetsbolagets	satsning	på	tjänster	som	ett	sätt	att	differentiera	sig	på	
en	bostadsmarknad	som	fastighetsbolaget	förutspår	kommer	bli	mer	konkurrensutsatt	i	
framtiden	 då	 det	 kommer	 finnas	 för	 många	 hyresrätter	 på	 marknaden.	 Strategin	 att	
använda	tjänster	som	ett	sätt	att	differentiera	sina	erbjudande	som	hyresvärd	har	stöd	i	
Kristensson	 m.fl.,	 (2015)	 teorier	 att	 värdeskapande	 attribut	 på	 redan	 befintliga	
produkter	kan	skapa	ett	ökat	värde	 för	användaren	och	på	så	sätt	stärka	användarens	
syn	på	fastighetsbolagets	varumärke.	Kristensson	m.fl.,	(2015)	menar	även	att	det	finns	
risker	med	att	skapa	nya	erbjudanden.	Genom	att	skapa	erbjudanden	som	inte	 ligger	 i	
linje	 med	 användarens	 uppfattning	 av	 varumärket	 kan	 leda	 till	 att	 de	 nya	 tjänsterna	
istället	skadar	företagets	relation	till	användarna.	Vd:ns	beskrivning	av	att	vilja	utveckla	
och	lansera	tjänster	för	kunderna	när	de	behöver	de	som	mest	för	att	förbättra	kunden	
upplevelse,	 är	 i	 tydlig	 linje	 med	 Kristensson	 m.fl.,	 (2015)	 synsätt	 på	 hur	
upplevelseinnovationer	 kan	 skapa	 positiva	 tillstånd	 hos	 användaren	 genom	 att	 sätta	
användaren	i	ett	önskvärt	tillstånd.	
	
Under	observation	(1)	när	Vd:n	hade	möte	med	de	digitaliseringskonsulterna	angående	
den	 digitala	 plattformen	 samt	 under	 intervjun	 med	 konsulten,	 beskrevs	 det	 att	
fastighetsbolaget	kommer	vara	tvungen	att	utesluta	de	användare	som	inte	är	villig	att	
börja	 använda	 den	 digitala	 plattformen	 som	 håller	 på	 att	 skapas.	 Det	 vill	 säga	 att	 de	
hyresgäster	som	inte	kan	eller	vill	använda	digital	kommunikation	för	att	kommunicera	
med	 fastighetsbolaget	 kommer	 vara	 tvungen	 att	 inom	 tid	 byta	 hyresvärd.	 	I	 intervjun	
med	 Vd:n	 beskrevs	 även	 att	 Vd:n	 skulle	 vilja	 skapa	 sig	 mer	 kunskap	 om	 hur	
hyresgästernas	 beteendemönster	 i	 samhället	 är.	 Detta	 är	 något	 som	 Evans,	 Jamal	 och	
Foxalls	(2008)	menar	på	är	viktigt	för	att	kunna	skapa	innovationer	som	är	kompatibla	
för	 användaren	 och	 öka	 chansen	 att	 innovationen	 blir	 framgångsrik.	 Under	
observationen	 (2)	 med	 fastighetsskötarna	 samt	 under	 fältstudien	 (3)	 med	
fastighetsskötaren	ute	på	fältet	framkom	det	att	den	digitala	lösningen	som	finns	idag	är	
uppskattad	 av	 den	 större	 delen	 av	 hyresgästerna,	 men	 att	 den	 bli	 kritiserad	 av	
hyresgäster	som	idag	inte	använder	smartphones	eller	dator	i	sin	kommunikation,	även	i	
vissa	fall	saknar	internet.	Att	de	äldre	hyresgästerna	finner	den	digitala	förändringen	av	
kommunikationen	besvärligare	än	den	yngre	generationen	samspelar	med	Evans,	Jamal	
och	Foxalls	(2008)	teorier,	om	innovationer	som	ska	bli	accepterade	av	konsumenter	i	
tidiga	 faser	krävs	det	att	 innovationerna	är	kompatibla	med	konsumenterna.	 I	det	här	
fallet	 så	 är	 den	 digitala	 kommunikationen	 som	 fastighetsbolaget	 bedriver	 inte	 i	
överensstämmande	med	de	äldre	hyresgästernas	beteende	kring	användning	av	internet	
och	digital	kommunikation.	Beslutet	om	att	utesluta	en	viss	del	av	bolagets	hyresgäster,	
framkommer	 att	 det	 är	 ett	 strategiskt	 ställningstagande	 från	 deras	 sida.	 Dock	 i	
förhållande	 till	 bolagets	 vision	 kan	 tolkas	 en	 aning	motsägelsefullt.	 Fastighetsbolagets	
vision	indikerar	på	ett	arbetssätt	där	det	är	positivt	med	olikheter	och	att	det	är	dags	att	
inkludera	istället	för	att	exkludera.	Vill	fastighetsbolaget	arbeta	utefter	ett	inkluderande	
arbetssätt	borde	finna	ett	arbetssätt	som	fungerar	för	att	 inte	utesluta	den	gruppen	av	
deras	hyresgäster.		
	
Xiaomi	följer	en	strategi	att	använda	sin	marknadsavdelning	till	att	kunna	samla	in	data,	
som	 senare	 skapar	 insikter	 kring	 vad	 som	 skapar	 värde	 och	 bättre	 upplevelser	 för	
användarna.	 Bolagets	 strategi	 har	 stora	 jämförelser	 med	 Kristensson	 (2009)	
beskrivning	av	marknadsföringen	strategiska	roller	i	en	tjänstedominant	organisation.	I	
intervjuerna	 och	 observationerna	 med	 fastighetsbolaget	 antyder	 ingenting	 på	 att	
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fastighetsbolaget	 ska	 använda	marknadsföring	 i	 form	 av	 produktlogik,	 där	 produkter	
ska	 pushas	 ut	 till	 användarna	 utan	 det	 finns	 en	 tydlig	 tanke	 att	 skapa	 tjänster	 som	
användarna	finner	värde	i,	likt	marknadsföring	i	en	tjänstedominant	logik.	

5.3 ÖPPNEN INNOVATION 
Det	 finns	 många	 liknelser	 mellan	 Chesbroughs	 (2011)	 syn	 på	 att	 arbeta	 med	 öppen	
innovation	 och	 hur	 företagen	 Airbnb	 och	 Xiaomi	 arbetar	 med	 att	 integrera	 sina	
användare	 i	 sin	 tjänsteutveckling.	 Dessa	 arbetssätt	 går	 att	 likna	 med	 det	 sätt	 som	
fastighetsbolaget	har	som	ambition	att	arbeta	utefter.	Ambitionen	att	 fastighetsbolaget	
vill	 arbeta	 aktivt	med	 att	 samla	 in	 data	 ifrån	 sin	 användare	 går	 att	 jämföra	med	 hur	
Airbnb	mäter	sin	användares	beteende	och	utifrån	det	förbättrar	sin	tjänst.	Detta	stöds	
av	 Chesbrough	 (2011)	 som	 talar	 om	 fördelarna	 att	 kunna	 observera	 användare	 på	
distans	 för	 att	 kunna	 skapa	 strategiska	 beslut	 utifrån	 data	 som	 samlas	 in	 under	
observationer.	 Fastighetsbolagets	 Vd	 beskriver	 att	 användarnas	 roll	 att	 delta	 i	
utvecklingsprocessen	kommer	vara	ett	krav	i	deras	framtid	arbete.		Det	talar	för	att	det	
finns	 en	 öppenhet	 för	 att	 använda	 sig	 av	 arbetssätt	 i	 sin	 utvecklingsstrategi	 där	
användarna	är	inkluderade	i	arbetet	som	Kristensson	(2011)	bevisat	är	mer	nyskapande	
och	har	högre	värde.	Det	fokus	på	behov,	värdeskapande	och	användarinvolvering	som	
fastighetsbolaget	beskriver	att	dem	arbetar	för	i	sin	tjänsteutvecklingsprocess	visar	att	
fastighetsbolaget	 arbetsätt	 ligger	 nära	 den	 tjänstelogik	 som	 Vargo	 och	 Lusch	 (2004)	
förespråkar.	 Under	 observation	 (1)	 av	 mötet	 angående	 den	 digitala	 plattformen	
framkom	det	att	ingen	potentiell	användare	är	aktivt	involverad	i	utvecklingsprocessen.	
Detta	 är	 situationer	 där	 (Brown,	 2008;	 Chesbruough	 ,2011;	 Kristensson,	 2011,	 2015;	
Parker	 &	 Heapy,	 2006)	 teorier	 kring	 samskapande	 processer	 skulle	 komma	 väl	 till	
hands.	 Insikter	 från	 användarens	 perspektiv	 är	 användbar	 information	 och	 skulle	
komma	väl	 till	nytta	 i	utvecklingsstadiet.	Ett	 tydligt	exempel	på	hur	 fastighetsbolagets	
användare	skulle	kunna	bli	involverade	sågs	under	observationen	(1)	då	det	diskuterade	
utformningen	 av	 plattformen	med	 frågor	 om	mobilt	 bank-id	 skulle	 användas	 och	 hur	
användarna	 använde	 appar	 i	 dagsläget.	 	Det	 antyder	 på	 ett	 arbetssätt	 enligt	
tjänstelogiken	(Kristensson	m.fl.,	2015;	Vargo	och	Lusch	2004)	men	enligt	Kristensson	
(2003)	är	det	svårt	att	veta	att	det	blir	rätt	för	hyresgästerna	om	de	inte	blir	involverade	
i	 processen.	 Vilket	 för	 fastighetsbolaget	 kräver	 ett	 närmare	 samarbete	 med	
hyresgästerna	än	de	har	idag.	
	
I	samtal	med	den	inhyrda	konsulten	beskrev	konsulten	utmaningen	att	åsidosätta	sina	
egna	 erfarenheter,	 uppfattningar	 och	 känslor	 för	 att	 istället	 se	 upplevelsen	 utifrån	
användarnas	 perspektiv	 och	 hur	 de	 uppfattar	 saker.	 Samma	 inställning	 delar	 Airbnbs	
grundare	Gebbia	som	talar	om	uttrycket	 ”becoming	 the	patient”.	Med	uttrycket	menar	
Gebbia	 att	 inte	 designa	 för	 sig	 själv	 utan	 ha	 ett	 fokus	 på	 att	 det	 är	 användaren	 som	
designen	är	 till	 för	och	designen	ska	skapa	en	bättre	upplevelse	 för	användaren.	Både	
konsulten	och	Airbnb	har	beskrivit	hur	olika	 typer	av	 research	 ligger	 till	 grund	 för	de	
beslut	som	tas	i	designprocessen.	Konsultens	syn	på	hur	plattformen	ska	utvecklas	är	en	
tydlig	 indikation	på	 att	 designprocessen	 efterliknar	 den	design	 tänkande	process	 som	
Brown	 (2008)	menar	 sätter	 användaren	 i	 fokus	 och	 där	 empati	 för	 användaren	 är	 en	
nyckelfaktor.		
	
Xiaomi	 har	 visat	 att	 genom	 att	 låta	 deras	 mest	 trogna	 kunder	 och	 användare	 vara	
delaktiga	 i	 utvecklingsprocessen	 av	 tjänster	 har	 Xiaomi	 kunnat	 skapa	 tjänster	 som	de	
vet	 blir	 uppskattade	 av	 deras	 användare.	 Xiaomis	 trogna	 användare	 går	 att	 efterlikna	
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ledande	användare	som	Von	Hippel	 talar	om	har	större	chanser	att	 ta	 fram	produkter	
som	blir	 framgångsrika	än	en	organisation	själv	kan	göra	(Kristensson	mfl.,	2015;	Von	
Hippel,	2005).	Fastighetsbolaget	visar	tydligt	 i	 intervjuerna	och	observationerna	att	de	
ställer	 sig	 öppna	 till	 att	 involvera	 hyresgästerna	 i	 utvecklingsarbetet	 och	 att	 det	 är	
tydligt	att	det	är	deras	målgrupp	som	delar	deras	kärnvärden	som	fastighetsbolaget	vill	
arbeta	 tillsammans	 med.	 Trots	 detta	 är	 det	 som	 tidigare	 nämnt	 brist	 på	 aktivt	
deltagande	från	både	ledande	användare	och	användare	generellt	i	utvecklingsarbetet.	
	
5.4 INVOLVERING AV FRONTPERSONAL 
Teorierna	 enligt	 Sonesson	 (2007)	 pekar	 på	 att	 medarbetarna	 ska	 bli	 involverade	 i	
tjänsteutvecklingen	för	att	de	kan	bidra	med	expertis	som	inte	beslutsfattarna	innehar.	
Vd:n	menar	att	 frontpersonalen	ska	bli	 involverade	 i	den	delen	där	de	kan	bidra	mest.	
Ett	önskat	 läge	om	att	 involvera	personalen	i	alla	steg	skulle	istället	 leda	till	en	onödig	
stress.	 Vilket	 även	 talar	 för	 självorganisering	 där	 människor	 ansvarar	 över	 sina	
kompetenser	(Backström,	2006).	Mycket	talar	till	att	fastighetsbolaget	har	en	stor	del	av	
självorganisering	 där	 Vd:n	 har	 delegerat	 ut	 ansvaret	 till	 respektive	 fastighetsskötare,	
där	varje	person	är	sin	egen	chef.	Likt	Backström	(2006)	blir	medarbetarna	mer	kreativa	
i	och	med	att	de	 får	ansvara	 för	sina	egna	arbetsuppgifter	vilket	kan	bidra	positivt	 för	
bolagets	 tjänsteutvecklingsprocess.	 Dock	 framkommer	 det	 att	 fastighetsskötarna	 idag	
får	reda	på	mycket	värdefull	information	från	hyresgästerna	och	att	den	informationen	
inte	används,	vilket	tyder	på	att	självorganiseringen	inte	fungerar	i	den	mån	den	skulle	
kunna	göra.		
	
Kristensson	m.fl.,	 (2015)	 talar	 kritiskt	 om	 inifrån	 och	 ut	 strategin	 och	 enligt	 Jones	 &	
Samoalionis	(2008)	är	beslutsfattarna	och	utvecklarna	ofta	långt	ifrån	den	miljö	där	en	
tjänst	ska	implementeras	och	frontpersonalen	är	istället	de	som	har	mest	förståelse	för	
användarnas	behov.	Enligt	 fastighetsbolagets	strategiska	planering	talar	mycket	 för	att	
fastighetsskötarna	alltid	ska	bli	involverade	i	de	steg	som	kommer	att	beröra	dem	i	sitt	
arbete.	 Men	 trots	 det	 blir	 fastighetsskötarna	 idag	 inte	 involverade	 i	 bolagets	
tjänsteutveckling	 förens	 efter	 bolaget	 tagit	 fram	 en	 idé,	 vilket	 tyder	 på	 att	
frontpersonalen	skulle	kunna	involveras	i	ett	tidigare	skede.	

Design	 tänkande	är	enligt	 (Edman,	2009)	också	ett	 exempel	på	hur	medskapande	kan	
leda	till	samverkan	av	idéer	och	koncept	i	en	tidig	fas,	samt	att	metoden	öppnar	upp	för	
att	 se	 nya	möjligheter	 i	 strategiska	 sammanhang	 (Buchanan,	 1992).	 Begreppet	 syftar	
också	 till	att	 fler	människor	 ifrån	hela	organisationen	ska	vara	 inblandade	 i	processen	
och	att	alla	ska	ha	samma	fokus	på	att	förstå	kunden	utifrån	ett	design-perspektiv.	Idag	
ses	metoden	fungera	i	skapande-processen	där	få	medarbetare	från	fastighetsbolaget	är	
involverad,	men	går	riktigt	att	implementera	så	fler	inom	organisationen	blir	delaktiga.	
	
Det	framkommer	utifrån	studiens	workshop	att	medarbetarna	idag	känner	att	det	finns	
en	viss	avgränsning	mellan	avdelningarna,	vilket	tyder	på	att	samverkansprocessen	har	
en	möjlighet	att	utvecklas	(Marmgren	&	Ragnarsson,	2014).	Backström	(2006)	tar	upp	
förutsättningar	för	att	självorganisering	ska	fungera,	där	en	gemensam	värdegrund	och	
en	vision	som	medarbetarna	tillsammans	har	utformat	är	viktiga	parametrar.	Bolagets	
vision	syftar	till	att	fastighetsskötarna	ska	agera	annorlunda	och	innovativt	i	sitt	dagliga	
arbete,	där	det	är	viktigt	att	de	har	ett	självständigt	driv	att	verkställa	sina	egna	idéer,	
något	 som	 Vd:n	 uttrycker	 sig	 kan	 vara	 en	 utmaning	 idag	 då	 hen	 inte	 är	 säker	 på	 att	
frontpersonalen	 förstår	hur	 visionen	 ska	 användas	 i	 det	dagliga	 arbetet.	Det	 framkom	
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också	 under	 studiens	 workshop	 att	 samtliga	 medarbetare	 delar	 en	 gemensam	
värdegrund	 vilket	 påvisar	 positivt	 på	 bolagets	 självorganisering,	 men	 att	 ytterligare	
implementering	av	visionen	skulle	vara	värdefullt	i	syfte	för	bolagets	tjänsteutveckling.		
	
Enligt	 Johne	 och	 Storey	 (1998)	 finns	 det	 många	 fördelar	 med	 att	 involvera	
frontpersonalen	 i	 tjänsteutvecklingen.	 I	 fastighetsbolagets	 fall	 är	 det	 positivt	 i	 den	
aspekten	att	 fastighetsskötarna	kan	bidra	 till	 att	 identifiera	hyresgästernas	efterfrågan	
och	det	 skulle	öka	 sannolikheten	 för	 en	positiv	 implementering.	Teorierna	 talar	också	
för	 att	 desto	 mer	 frontpersonalen	 blir	 involverade	 minskar	 också	 behovet	 av	
kundinvolvering,	vilket	för	fastighetsbolaget	skulle	betyda	att	de	inte	behöver	involvera	
hyresgästerna	i	lika	stor	grad.	

6. DISKUSSION 

I	denna	del	av	studien	diskuteras	resultatet	av	analysen,	det	vill	säga	vad	teori	och	teori	
gemensamt	mynnade	ut	i.	Diskussionsdelen	konkretiserar	det	väsentliga	för	att	besvara	
studiens	syfte,	vilket	förbereder	för	studiens	slutsats.	
	
Författarna	ser	fastighetsbolaget	som	ett	bolag	som	ligger	i	framkant	både	vad	de	gäller	
sin	 självorganisering,	 deras	 arbetat	 kring	 tjänsteutveckling	 och	 att	 alltid	 i	 första	 hand	
tänka	på	användarnas	upplevelse.	Fastighetsbolaget	arbete	kring	en	ökad	förståelse	för	
sina	 hyresgäster	 är	 idag	mest	 riktad	mot	 den	 nuvarande	 tjänsteutvecklingen,	med	 att	
hitta	 rätt	 hyresgäster	 för	 bolagets	 all-inklusive	 koncept.	 Lite	 är	 riktat	mot	 att	 faktiskt	
involvera	 och	 samarbeta	 med	 sina	 hyresgäster.	 Därför	 ser	 författarnas	
förbättringspotential	 i	 fastighetsbolaget	 arbetssätt	 och	 att	 de	 inte	 involverar	 sina	
hyresgäster	 mer	 i	 syfte	 för	 tjänsteutvecklingen.	 Det	 finns	 stora	 möjligheter	 för	
fastighetsbolaget	att	arbeta	med	öppen	innovation	och	öppna	upp	utvecklingsprocessen	
för	att	få	in	externa	kunskapsbidrag	till	organisationen.		Både	Vd:n	och	frontpersonalen	
har	en	önskan	om	en	hyreskommitté	och	det	visar	att	det	finns	en	stor	möjligheter	att	
faktiskt	 implementera	det	 i	 framtiden.	 Fastighetsbolaget	kan	enligt	 riktlinjerna	 för	 co-
design	 se	 ett	 sådant	 arbetssätt	 som	 ett	 samarbete	 för	 tjänsteutvecklingen,	 där	 både	
fastighetsskötare	 tillsammans	 med	 digitaliseringskonsulterna	 träffar	 hyresgästerna.	
Författarna	anser	också	att	idén	kring	en	hyresgästkommitté	kan	vara	bra	för	att	det	är	
ett	sätt	att	skapa	förutsättningar	om	förståelse	för	 latenta	behov,	som	annars	kan	vara	
svåra	att	få	svar	på	genom	enbart	digital	kommunikation.	 	Dagböcker	eller	någon	form	
av	 upplevelsenotiser	 från	 användarna	 är	 ett	 också	 ett	 bra	 sätt	 för	 att	 förstå	
hyresgästernas	 latenta	 behov.	 De	 kan	 skriva	 ner	 sina	 tankar,	 idéer,	 problem	 och	
förbättringsförslag	 som	 sedan	 fastighetsbolaget	 förvaltar	 och	 har	 med	 sig	 när	 de	
utvecklar	nya	tjänster.	
	
I	 analysen	 bemärktes	 en	 motsägande	 påstående	 i	 fastighetsbolagets	 vision	 och	 att	
exkludera	 en	 del	 av	 deras	 hyresgäster.	 För	 att	 följa	 visionen	 och	 sikta	 efter	 ett	
inkluderande	 arbetssätt	 kan	 hyreskommittén	 öppna	 upp	möjligheter	 för	 att	 involvera	
dem	 hyresgästerna	 också.	 Likt	 fastighetsbolagets	 vision	 kan	 olikheter	 vara	 någonting	
bra	 och	 ses	 som	 positivt	 ur	 ett	 tjänsteutvecklingsperspektiv.	 Författarna	 ser	
identifiering	 av	 nyckelpersoner	 bland	 de	 nuvarande	 hyresgästerna,	 som	 en	
nödvändighet	 för	att	 lyckas	med	en	sammansättning	av	denna	typ	av	grupp.	Att	skapa	
förståelse	för	denna	grupps	latenta	behov	kommer	att	kunna	skapas	genom	involvering	
av	gruppen	i	olika	stadier	i	utvecklingsprocessen.	I	denna	involvering	anser	författarna	



	 40	

att	 teorierna	kring	 tjänstelogiken	om	hur	användare	 ska	 involveras	bör	användas.	Det	
vill	 säga	 att	 alltid	 främst	 fokusera	på	vad	det	 är	 som	skapar	värde	hos	hyresgästerna,	
alltid	 börja	 processerna	 utifrån	 och	 in,	 samt	 att	 involvera	 dem	 tidigt	 i	
utvecklingsprocessen.	
	
Under	 intervjuerna	 och	 observationerna	 framkom	det	 att	 fastighetsbolaget	 vill	 arbeta	
närmare	hyresgästerna	men	att	de	också	ser	en	fördel	med	att	inte	fråga	dem	för	mycket	
vad	de	vill	ha,	utan	menar	då	att	de	inte	får	reda	på	deras	latenta	behov	på	det	viset.	Ett	
mer	 innovativt	 arbetssätt	 är	 att	 utgå	 ifrån	 deras	 upplevelse	 och	 ge	 hyresgästerna	 det	
som	de	 inte	vet	om	att	de	behöver.	Men	en	slutsats	kan	ändå	dras	om	att	ett	närmare	
samarbete	mellan	 fastighetsbolaget	och	hyresgästerna	är	bra,	att	det	kan	de	minimera	
risken	 att	 lansera	 tjänster	 som	 deras	 användare	 inte	 kommer	 uppskatta	 rent	
upplevelsemässigt.	
	
I	analysen	framgår	det	att	självorganiseringen	inte	fungerar	i	den	mån	det	skulle	kunna	
gör	och	frontpersonalens	medverkan	i	innovationsprocessen	kan	ses	som	en	outnyttjad	
resurs.	 Det	 finns	 en	 stor	 möjlighet	 att	 använda	 fastighetsskötarna	 för	 att	 samla	 in	
värdefull	 data	 från	 hyresgästerna	 som	 sedan	 kan	 användas	 för	 att	 upptäcka	
hyresgästernas	behov	och	utveckla	nya	tjänster.	Fastighetsskötarna	behöver	befinna	sig	
i	en	ny	social	och	lyhörd	roll	i	syfte	för	tjänsteutvecklingen.	För	workshopen	visar	på	att	
frontpersonalen	sitter	inne	med	mycket	intressanta	idéer	som	är	lätta	att	implementera	
för	fastighetsbolaget.	Redan	nu	visar	fastighetsskötarna	tydliga	exempel	på	hur	 latenta	
behov	 kan	 observeras	 genom	 att	 tänka	 på	 sådant	 som	 de	 vanligtvis	 inte	 observeras	 i	
deras	arbete.	Ett	tydligt	exempel	på	ett	latent	behov	som	visade	sig	under	workshopen	
där	 en	 utav	 fastighetsägarna	 hade	 reagerat	 på	 nedskräpningen	 i	 ett	 utav	 deras	
bostadsområden,	 något	 som	 hyresgästerna	 vant	 sig	 att	 leva	 med.	 En	 stor	 innovativ	
förändring	kan	ske	i	frontpersonalens	arbete	genom	att	de	blir	mer	medvetna	om	deras	
kapacitet	 och	 möjlighet	 för	 utveckling.	 Det	 framkommer	 också	 i	 analysen	 att	
frontpersonalens	 involvering	 skulle	 betyda	 att	 fastighetsbolaget	 inte	 skulle	 behöva	
involvera	 hyresgästerna	 i	 lika	 stor	 utsträckning.	 Någonting	 som	 nödvändigtvis	 inte	
behöver	följas	men	en	ståndpunkt	för	fastighetsbolaget	att	utgå	ifrån.	
	
Under	 workshopens	 första	 övning	 där	 frontpersonalen	 fick	 beskriva	 sin	 och	
hyresgästernas	drömfastigheter	var	det	av	intresse	att	se	att	det	inte	skiljde	sig	mycket	
mellan	 deras	 åsikter	 och	 värderingar.	 Någon	 som	 tyder	 på	 att	 det	 finns	 en	 god	
förutsättning	för	att	utforma	och	följa	den	gemensamma	visionen.	Det	skulle	underlätta	
och	 bli	 tydligare	 om	 organisationen	 tillsammans	 hade	 en	 öppen	 diskussion	 kring	 hur	
visionen	ska	följas	i	det	dagliga	arbetet.	Mycket	tyder	på	att	få	ihop	organisationen	så	de	
samverkar	 tillsammans	 och	 ser	 utvecklingen	 som	 ett	 gemensamt	 intresse.	 Idag	
uppfattar	författarna	det	som	att	fastighetsskötarna,	byggarbetarna	och	de	som	arbetar	
med	ekonomi	och	administration	hamnar	för	långt	ifrån	varandra.	Det	kommer	utveckla	
i	 en	 större	gemenskap	hos	hela	bolaget	om	 inte	enskilda	avdelningar	 skärmas	av	 från	
varandra.	Under	studiens	datainsamling	visade	 frontpersonal	att	de	ställer	 sig	positivt	
till	att	dela	insikter,	kunskap	och	erfarenheter	med	varandra.	Något	som	också	visade	sig	
under	workshopen	vara	något	som	majoriteten	av	frontpersonalen	saknade	och	trodde	
skulle	ha	en	betydande	roll	i	företaget	utveckling.	
	
Både	Airbnb	och	Xiaomi	visar	goda	exempel	på	hur	 teorierna	kring	 tjänstelogiken	kan	
användas	 i	 verkligheten.	 Studiens	 användning	 av	 företagen	 visar	 även	 hur	
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fastighetsbolaget	 kan	 använda	 sig	 av	 benchmarking	 och	 bli	 inspirerade	 av	 hur	 andra	
företag	arbetar.	Den	datainsamlings	strategi	som	fastighetsbolagets	Vd	och	de	 inhyrda	
konsulterna	förmedlat	ligger	i	linje	med	hur	digital	teknik	går	att	användas	inom	öppen	
innovation.	Detta	 arbetssätt	 efterliknar	Airbnb	och	Xiaomis	 och	hur	de	 arbetar	 för	 att	
öka	sin	användarupplevelse.	
	
Det	har	också	uppmärksammats	till	en	diskussion	kring	hur	fastighetsbolaget	ska	klara	
av	att	hantera	de	hyresgäster	som	inte	faller	inom	ramen	för	den	målgrupp	som	bolaget	
önskar.	Det	observerades	under	fältstudien	att	de	äldre	hyresgästerna	inte	följer	bolaget	
direktiv	om	att	använda	digitala	formulär	vid	exempelvis	felanmälningar.	Detta	kommer	
bli	 en	 pågående	 friktion	 även	 vid	 framtida	 uppköp	 av	 nya	 fastighetsobjekt,	 att	 inte	
fastighetsbolaget	kommer	ha	en	möjlighet	att	påverka	vilken	deras	målgrupp	blir.	 	Här	
kan	fastighetsbolaget	inspireras	av	studiens	workshop	och	involvera	de	hyresgäster	som	
inte	 faller	 inom	 den	 ramen	 som	 bolaget	 önskar.	 Att	 involvera	 hyresgästerna	 är	 att	
rekommendera	 innan	 ett	 bestämt	 uteslutande	 bör	 göras.	 En	 överläggning	 kan	 också	
vara	värt	att	ha	internt	om	det	kan	vara	mer	fördelaktigt	att	istället	bygga	nya	bostäder,	
om	 det	 är	 viktigt	 att	 den	 samtliga	 målgruppen	 besitter	 den	 profil	 som	 eftersöks	 i	
kandidatprocessen.	 Genom	 en	 expansion	 att	 bygga	 har	 fastighetsbolaget	 en	 större	
kontroll	 över	 profilen	 på	 hyresgästen	 och	 på	 så	 sätt	 enklare	 kan	 skapa	 förståelse	 för	
hyresgästernas	behov.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	 42	

7. INNOVATIONSBIDRAG OCH SLUTSATS 

I	denna	avslutande	del	besvaras	studiens	frågeställningar:	(1) Hur	arbetar	
fastighetsbolaget	idag	med	tjänsteutveckling?	(2)	Hur	kan	fastighetsbolaget	öka	
förståelsen	för	sin	målgrupps	behov	och	nyttja	den	ökade	förståelsen	i	utveckling	och	
implementering	av	nya	tjänster?	

7.1 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG 
För	 ökat	 lärande	 och	 en	 ökad	 förståelse	 av	 användare	 föreslår	 författarna	 att	
fastighetsbolaget	ska	inrätta	en	plattform	för	öppen	innovation,	som	ska	heta	skapa	med	
”X”.		Innovationsplattformen	bygger	på	involvering	av	användare	som	är	representanter	
av	 målgruppen	 som	 fastighetsbolaget	 vill	 tilltala,	 observation	 av	 användarna	 genom	
digitala	 verktyg,	 involvering	 av	 frontpersonal	 och	 intern	 samverkan.	 Plattformen	 är	
samlingsplatsen	 för	 olika	 strukturerade	 arbetssätt	 och	metoder	 för	 att	 skapa	 en	 ökad	
förståelse	för	målgruppens	uttalande	och	latenta	behov.		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figur	3,	Egenkonstruerad	modell,	prototyp	för	förbättringsförslag	(2016)	
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7.1.1. FÖRTYDLIGANDE AV MODELL 

7.1.1.1 LEDANDE ANVÄNDARE 
En	 hyresgästkommitté	 är	 ett	 bra	 sätt	 att	 skapa	 förutsättningar	 förståelse	 för	 latenta	
behov	 som	 kan	 vara	 svåra	 att	 få	 svar	 på	 genom	 enbart	 digital	 kommunikation.	
Identifiering	 av	 nyckelpersoner	 bland	 de	 nuvarande	 hyresgästerna	 som	 är	
representativa	för	fastighetsbolaget	målgrupp	är	en	nödvändighet	i	sammansättning	av	
denna	 typ	 av	 grupp.	 Att	 skapa	 förståelse	 för	 denna	 grupps	 latenta	 behov	 kommer	 att	
kunna	 skapas	 genom	 involvering	 av	 gruppen	 i	 olika	 stadier	 i	 utvecklingsprocessen.	
Hyresgästerna	 skulle	 kunna	 föra	 dagböcker	 eller	 noteringar	 på	 problem	 och	
förbättringar	 som	de	upplever	 i	 sin	vardag	 som	sedan	 förmedlas	 till	 fastighetsbolaget.	
En	 sådan	 typ	 av	 grupp	 kan	 ha	 kontinuerliga	 möten	 kvartal	 eller	 halvårsvis	 där	 olika	
individer	representerar	sin	fastighet,	där	möten	ska	följa	en	tydlig	agenda	med	fokus	på	
tjänsteutveckling.	Tillsammans	med	 fastighetsbolaget	kan	en	sådan	grupp	bidra	 till	att	
lansera	tjänster	som	med	all	säkerhet	kommer	att	uppskattas	av	samtliga	hyresgäster.	

7.1.1.2 DIGITAL INSAMLING 
Författarna	uppmuntrar	fastighetsbolaget	att	fortsätta	utveckla	sina	insamlingsmetoder	
för	 att	 skapa	 större	 insikter	 kring	 deras	 hyresgästers	 behov.	 Denna	 kommunikation	
skulle	 kunna	 ske	 genom	 ett	 digitalforum	 som	 är	 öppet	 för	 ledande	 användare	 att	
kommunicera	 med	 varandra	 och	 med	 fastighetsbolaget.	 Ett	 förslag	 är	 att	 skapa	 en	
funktion	på	 deras	 digitala	 plattform	där	 hyresgäster	 kan	 ge	 feedback	på	 förbättringar	
och	 nya	 tjänster	 som	de	 efterfrågar.	 Författarna	 visualiserar	 en	 flik	 på	 hemsidan	 som	
heter	 likt	 konceptet	 ”skapa	med	 X”	 För	 att	 skapa	 ett	 sådant	 intresse	 hos	 användarna	
finns	det	en	möjlighet	att	använda	utåtriktad	mailkommunikation	där	fastighetsbolaget	
uppmanar	 sina	 hyresgäster	 att	 involveras	 i	 bolagets	 utveckling,	 där	 eventuellt	 de	
hyresgäster	som	bidrar	med	de	bästa	idéerna	får	någonting	tillbaka.	
	
Författarna	 ser	 också	 positivt	 på	 idén	 om	 att	 hyresgästerna	 ska	 få	 lämna	 betyg	 på	
interaktioner	 de	 haft	 med	 fastighetsbolaget.	 Ett	 sms	 skickas	 ut	 där	 hyresgästerna	 får	
lämna	ett	betyg	och	om	de	vill	 även	kan	 lämna	en	övrig	kommentar.	Genom	en	sådan	
datainsamlingsmetod	får	fastighetsbolaget	främst	information	om	hyresgästerna	behov	
men	 också	 möjlighet	 att	 i	 en	 större	 utsträckning	 få	 in	 förbättringsförslag	 i	 syfte	 för	
tjänsteutvecklingen.	

7.1.1.3 FRONTPERSONAL 
Frontpersonalen	 behöver	 först	 och	 främst	 avsätta	 mer	 tid	 till	 förbättringsarbete	 och	
tjänsteutveckling,	med	en	tydlig	rollfördelning.	Där	varje	medarbetare	ansvarar	för	sitt	
eget	 projekt	 med	 kontinuerlig	 uppföljning	 till	 kollegor.	 Detta	 kan	 ske	 både	 vid	
månadsmöten	 men	 också	 via	 bolaget	 digitala	 plattformar.	 Då	 det	 framkommit	 att	
mycket	 information	 går	 förlorad	 idag	måste	 frontpersonalen	 ta	 ett	 eget	 ansvar	 för	 att	
samla	den	 informationen	digitalt.	Något	kan	vara	oviktigt	 för	någon	som	är	viktigt	 för	
någon	annan,	det	är	därför	nödvändigt	att	informationen	behandlas	tillsammans	i	grupp	
för	 att	 säkerställa	 att	 inget	 går	 förlorat.	 Det	 underlättar	 också	 om	 frontpersonalen	
arbetar	proaktivt	med	 interaktion	med	hyresgästerna	att	 ställa	 rätt	 typ	av	 frågor	 som	
kommer	hjälpa	fastighetsbolaget	i	utvecklingen	av	nya	tjänster.	
	
Författarna	 föreslår	en	utformning	av	ett	arbetssätt	som	ger	möjlighet	 för	hyresgästen	
att	 på	 egen	 hand	 besikta	 sin	 egen	 bostad.	 Detta	 skulle	 kunna	 ske	 kvartalsvis	 eller	
halvårsvis.	Under	observationen	av	besiktningen	av	en	 lägenhet	samt	under	 intervjuer	



	 44	

med	 VD	 och	 konsulter	 framgår	 det	 att	 detta	 skulle	 kunna	 vara	 ett	 sätt	 att	 arbeta	
proaktivt	med	att	upprätta	hålla	den	positiva	boendeupplevelsen	som	fastighetsbolaget	
vill	erbjuda.	Ett	exempel	på	vad	denna	typ	av	proaktivt	arbete	kan	resultera	i	eventuella	
renoveringar	av	bostaden	i	tid.	

7.1.1.4 INTERN SAMVERKAN 
Idag	 ser	 författarna	 en	 viss	 avgränsning	 mellan	 avdelningarna	 och	 det	 finns	 en	 stor	
potential	för	fastighetsbolaget	att	ha	en	ökad	samverkan	internet	och	skapa	en	större	vi-
känsla.	Det	går	att	strukturera	upp	på	ett	sådant	sätt	att	det	finns	ett	tydligt	system	hur	
det	ska	gå	till.	Det	första	steget	är	att	utforma	möten	där	hela	organisationen	samverkar	
för	 att	 få	 en	 ökad	 förståelse	 för	 varandra,	 vilket	 är	 positivt	 ur	 flera	 aspekter.	 Delvis	
kommer	det	underlätta	vid	interaktion	med	kunderna	att	veta	vad	sina	kollegor	arbetar	
med,	 samt	 att	 det	 kommer	 ha	 en	 positiv	 bidragande	 faktor	 för	 bolagets	
tjänsteutveckling.		
	
Till	en	början	ska	fokus	ligga	på	att	avsätta	tid	för	både	teambildande	event	och	möten	
där	 frågor	 som	rör	bolagets	utveckling	 ska	diskuteras.	 Som	komplement	 till	 det	också	
införa	 en	 intern	digital	 kommunikationskanal	 där	medarbetare	 kan	 se	 både	pågående	
driftstörningar	 och	 utvecklingsprojekt.	 Där	 kan	 medarbetare	 driva	 sina	 egna	 projekt	
med	stöttning	av	sina	kollegor.	
	
En	viktig	aspekt	med	 intern	samverkan	är	också	att	kontinuerligt	arbeta	med	bolagets	
vision	så	att	samtliga	medarbetare	vet	hur	de	ska	arbeta	utefter	den	i	sitt	dagliga	arbete.	
Ett	sätt	är	att	avdelningar	både	tillsammans	och	enskilt	kommer	fram	till	hur	visionen	
ska	 nyttjas.	 Ett	 bra	 sätt	 för	 att	 få	 en	 konkret	 bild	 av	 hur	 det	 ser	 ut	 i	 dagsläget	 är	 att	
utforma	 en	 workshop	 likt	 studiens	 första	 övning	 med	 drömfastigheter.	 Där	
medarbetarna	 först	 får	 tolka	visionen	utefter	eget	perspektiv	och	sedan	 i	grupp,	vilket	
också	kan	ses	utifrån	fastighetsbolaget	och	hyresgästernas	perspektiv.	

7.2 SLUTSATS 
Fastighetsbolagets	 arbetsmetoder	har	 stora	drag	 av	 tjänstelogiken	utifrån	deras	 fokus	
på	hyresgästerna	och	deras	upplevelse.		De	fattar	inga	beslut	utan	att	först	se	det	utifrån	
hyresgästernas	perspektiv	och	de	motiverar	samtliga	av	deras	val.	Idag	är	det	en	mindre	
grupp	som	arbetar	med	tjänsteutvecklingen	på	företagen	men	även	frontpersonalen	blir	
involverade	i	vissa	delar.		Idag	sker	den	största	interaktionen	digitalt	med	hyresgästerna	
och	 fastighetsskötarna	 är	 den	 största	 länken	 mellan	 fastighetsbolaget	 och	
hyresgästerna.	 Fastighetsbolaget	 har	 stora	 visioner	 om	 tjänsteutveckling	 och	 ser	
hyresgästerna	som	en	del	av	det	arbetet.	
	
Fastighetsbolaget	har	stora	möjligheter	att	lyckas	med	sin	tjänsteutveckling	och	är	idag	
på	god	väg	att	anamma	ett	arbetssätt	utefter	vad	studiens	teorier	påvisar.	Det	är	viktigt	
att	 ta	 i	beaktning	att	bolaget	är	 i	en	 förändringsprocess	och	där	de	testar	sig	 fram	vad	
som	kan	tänkas	fungera.	Bolagets	vision	påvisar	ett	inkluderande	förhållningssätt	vilket	
kan	 utvecklas	 ytterligare.	 Deras	 uttryckande	 om	 att	 utesluta	 en	 viss	 del	 av	 deras	
målgrupp	är	 inget	som	de	nödvändigtvis	måste	göra,	utan	de	kan	istället	vända	det	till	
någonting	positivt	i	syfte	för	tjänsteutvecklingen.		
	
Frontpersonalen	 kan	 bli	 mer	 delaktiga	 i	 tjänsteutvecklingsprocessens	 tidigare	 delar,	
samt	 få	självorganiseringen	att	 fungera	ännu	bättre.	Det	 finns	goda	 förutsättningar	 för	
att	 frontpersonalen	 ska	 kunna	 inta	 en	 annan	 typ	 av	 roll	 som	 har	 större	 ansvar	 som	
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kommer	vara	positivt	för	bolagets	tjänsteutveckling.	Frontpersonalen	behöver	veta	hur	
de	ska	arbeta	utefter	bolagets	vision	och	ett	närmare	samarbete	internt	kan	visa	positiva	
effekter	för	framtiden.	Genom	att	avdelningar	 inte	skärmas	av	kan	det	 leda	till	ett	mer	
öppet	arbetsklimat	där	idéer	om	framtida	tjänsteinnovationer	kan	födas.	
	
Den	största	förändringen	som	bolaget	behöver	applicera	i	sitt	arbetssätt	bygger	dock	på	
ett	 större	 och	 närmare	 samarbete	 med	 deras	 användare.	 Hyresgästernas	 involvering	
kan	bidra	till	att	de	får	en	större	möjlighet	att	lyckas	med	deras	tjänsteutveckling	och	att	
hyresgästernas	upplevelse	blir	så	bra	som	möjligt.	Genom	att	involvera	hyresgästerna	i	
deras	arbetsprocesser	redan	i	ett	tidigt	skede	finns	det	möjlighet	att	det	till	att	minska	
risken	för	att	lansera	tjänster	som	floppar.		
	

8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
	
Den	 här	 studien	 har	 utgått	 ifrån	 fastighetsbolagets	 perspektiv	 och	möjligheter	 till	 ett	
bättre	 arbetssätt	 i	 syfte	 för	 tjänsteutvecklingen	 och	 inte	 fått	 ett	 perspektiv	 utifrån	
användarna.	Så	för	att	kunna	göra	en	rättvis	bedömning	och	säkerhetsställa	att	studiens	
slutsats	 är	 applicerbar	 behöver	 också	 bolagets	 hyresgäster	 bli	 involverade.	 Därför	
föreslår	vi	att	en	studie	som	fokuserar	på	den	andra	delen	av	Kristensson	m.fl.,	(2015)	
tjänsteinnvationsprocess	(s.4),	det	vill	säga	byggande	delen.	I	denna	studie	föreslår	vi	att	
undersöka	 hur	 fastighetsbolaget	 kan	 hitta	 rätt	 personer	 för	 en	 samskapande	 process,	
samt	se	över	hur	den	modell	som	vi	föreslagit	kan	implementeras	i	verkligheten.	
	
Studiens	 diskussion	 avslutas	 med	 ett	 resonemang	 kring	 att	 köpa	 eller	 bygga	 nya	
fastigheter	och	antyder	på	en	ständig	 friktion	där	den	äldre	målgruppen	kommer	vara	
ett	problem	för	bolagets	tjänsteutveckling.	Det	skulle	vara	av	intresse	att	utforska	vidare	
hur	fastighetsbolaget	skulle	behöva	arbeta	för	att	 inkludera	de	äldre	hyresgästerna	för	
att	lyckas	få	med	dem	på	banan.	Det	kan	då	vara	nödvändigt	att	se	över	hur	den	digitala	
utvecklingen	 har	 för	 påverkan	 på	 den	 äldre	 generationen	 och	 hur	 andra	 företag	 har	
arbetet	för	att	lyckas	med	liknande	implementeringar.	
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10.  

 

10.1 FASTIGHETSBOLAGETS VISION 
Föreställ	 dig	 en	 framtid	 där	 empati	 är	 en	 självklarhet	 och	 människor	 i	 ett	 samhälle	
arbetar	tillsammans	för	att	nå	gemensamma	mål.	Individer	gör	det	som	de	är	bra	på	och	
känner	sig	inspirerade	av.	Olikheter	lyfts	fram	som	något	positivt	och	vi	ser	värdet	i	alla	
individer.	
	
Det	är	så	världen	borde	se	ut.	Idag	väljer	vi	att	konkurrera	istället	för	att	samarbeta.	Vi	
spenderar	stor	del	av	våra	liv	med	att	göra	saker	som	vi	inte	känner	passion	för,	för	att	
vi	 tror	att	det	är	den	enda	chansen	vi	har.	Vissa	 individer	 lämnas	utanför	 för	att	de	är	
olika	oss	andra.	De	ges	inte	möjligheten	att	bidra	till	samhället.	
	
Detta	håller	inte	i	längden.	Hur	ska	vi	göra	istället?	
	
Vi	 behöver	 ändra	 vårt	 synsätt	 om	 hur	 människor	 kan	 bidra	 till	 samhället	 och	
organisationer.	En	individs	erfarenhet	och	utbildning	är	viktiga,	men	vi	tror	att	det	som	
finns	på	insidan	är	ännu	viktigare.	
	
Vi	vill	att	företag	och	organisationer	ser	möjligheterna	med	att	rekrytera	främst	utifrån	
potential.	Vi	vet	att	människor	utvecklas	bättre	i	platta	organisationer	där	allas	åsikter	
är	viktiga.	Människor	bygger	företag.	Företag	bygger	människor.	
	
	Vi	vill	gladligen	dela	vår	kunskap	och	erfarenhet	om	detta	så	andra	har	inflytande	till	att	
utvecklas.	
	
Vi	måste	 ta	 tillvara	 på	 den	 snabba	 utvecklingen	 av	 teknik.	 Vi	 har	 ett	 stort	 ansvar	 att	
förvalta	den	på	ett	bra	sätt.	Den	kommer	att	vara	central	i	våra	liv	på	ett	sätt	som	ingen	
riktigt	kan	förstå	ännu.	Det	ligger	på	oss	att	se	till	att	den	implementeras	på	ett	hållbart	
sätt.	Vi	 tror	att	alla	vill	känna	sig	 stolta	över	det	arv	vi	 ska	 lämna	över	 till	kommande	
generationer.	 För	 att	 uppnå	 detta	 måste	 vi	 i	 en	 mycket	 större	 utsträckning	 börja	
inkludera	istället	för	att	exkludera.	Detta	är	sant	både	för	företag	och	samhällen.	
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10.2 OPERATIONALISERING 
 
10.2.1 INTERVJUDUIDE VD 
	

Teoretisk	bakgrund		 Kategori		 Frågor	till	intervjuguide		
(Tidd,	J.	&	Bessant,	J.R,	2013).	 Strategi		 Vad	är	fastighetsbolagets	

affärsidé?	

(Tidd,	J.	&	Bessant,	J.R,	2013).	 Strategi		 Vad	är	fastighetsbolagets	
vision?		

(Sonesso,	2007)	 Involvering	av	front	personal		 Beskriv	front	personlens	roll	i	
arbetet	för	uppnå	er	vision		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Användarna		 Vad	vet	du	om	dina	
hyresgäster?	Hur	vet	du	det?		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		(Chesbrough,	
2011)		

Användarna		 Hur	arbetar	ni	för	att	ökar	
förståelsen	kring	era	kunder?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).	(Kristensson,	
Matthing,	Johansson,	2007)	

Användarna		 Hur	ser	du	på	att	öka	kunskapen	
kring	latenta	behov?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Användarna		 Hur	jobbar	ni	för	att	ta	reda	på	
mer	information?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Användarna		 Hur	vill	ni	att	företaget	ska	
uppfattas	av	er	målgrupp?		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Användarna		 Vad	har	den	här	målgruppen	för	
mål	när	den	väljer	att	bo	hos	er?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Användarna		 Vad	har	dessa	personer	för	
förväntningar	på	er	som	
hyresvärd?		

	 Användarna		 Hur	vet	ni	att	ni	uppfyller	dessa	
förväntningar?		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Tjänsteutveckling		 Finns	det	någon	uttalad	strategi	
för	utveckling	tjänster	av	
organisationen?			
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Teoretisk	bakgrund		 Kategori		 Frågor	till	intervjuguide		
(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).	(Chesbrough,	
2011)		

Tjänsteutveckling		 Hur	fungerar	utvecklingsarbetet	
av	tjänster	på	företaget	idag.	
Vilka	är	involverade	i	denna	
process?		

(Sonesso,	2007)	 Tjänsteutveckling		 Hur	ser	du	på	att	front	
personalen	involveras	i	
utvecklingen	av	nya	tjänster?		

(Kristensson,	2011),	
(Chesbrough,	2011)	
	

Tjänsteutveckling		 Hur	ser	du	på	att	användaren	
involveras	i	utvecklingen	av	nya	
tjänster?		

(Sonesso,	2007)	 Tjänsteutveckling		 Anser	du	att	Frontpersonal	och	
hyresgäster	deltar	aktivt	att	
hjälpa	er	med	nya	idéer	som	
stärker	er	verksamhet?	

	 Tjänsteutveckling		 Vad	är	det	som	avgör	om	en	idé	
ska	utredas	vidare?		

	 Tjänsteutveckling		 Vilka	rådfrågas	kring	idéens	
relevans?		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Tjänsteutveckling		 Var	uppstår	värdet	i	era	
tjänster?	För	vem?	

(Sonesso,	2007)	 Kommunaktion		 Hur	kommunicerar	ni	internt	
mellan	ledning	och	
frontpersonal?	

(Sonesso,	2007)	 Kommunaktion		 Hur	kommunicerar	
frontpersonal	med	ledning?	Hur	
delar	ni	värdefull	information	
med	varandra?	

(Sonesso,	2007)	 Kommunaktion		 Finns	det	en	strategi	hur	
frontpersonal	ska	integrera	med	
användare?		

	
	
10.2.2 INTERVJUGUIDE KONSULT 
	

Teoretisk	bakgrund	 Kategori		 Frågor	till	intervjuguide		
	 Generella	frågor		 Beskriv	anknytning	till	företaget		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Tjänsteutveckling		 Förklara	din	syn	på	Upplevelse	
design		
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Teoretisk	bakgrund	 Kategori		 Frågor	till	intervjuguide		
(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Tjänsteutveckling	 Hur	går	processen	till	när	ni	ska	
skapa	en	”produkt”	till	klarna	
led	oss	gärna	igenom	processen	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).		

Tjänsteutveckling		 Vilka	är	involverade	denna	
process?	

	 Strategi		 Finns	det	en	uttalad	strategi	
över	hur	ni	ska	arbeta	med	
utveckling	av	fastighetsbolagets	
tjänster?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).	(Brown,2008)	

Tjänsteutveckling	,	Design	
Thinking		

Hur	skapar	ni	förståelse	vad	
slutanvändaren	(hyresgästen”	
vill	ha	ut	av	det	jobb	ni	gör?		

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).	(Brown,2008)	

Tjänsteutveckling	,	Design	
Thinking	,	Open	Innovation		

Hur	ser	framtagandet	ut	av	den	
digitaltjänst?	

(Kristensson	P,	Gustafsson	A	&	
Witell	L,	2015).	(Brown,2008)	

Tjänsteutveckling,	Design	
Thinking,	Open	Innovation		

Hur	mäter	ni	den	upplevelse	
som	användarna	har	när	den	
använder	dessa	produkter	som	
ni	skapar	åt	fastighetsbolaget?		

	
	


