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Förord 
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Sammanfattning 
 
En webbplats på Internet används av företag och organisationer för att förmedla, 
informera samt marknadsföra och erbjuda varor och tjänster. En portal känne-
tecknas som en utvecklad webbplats med möjlighet till interaktiv kommunikation 
mellan kund och företag. Eftersom det ännu är oklart vad användningen av webb-
baserade tjänster på en webbportal för bostadsföretag ger, finns det en tveksamhet 
hos bostadsföretag att göra en sådan utveckling. 
 
Vi har i uppsatsen utfört en fallstudie där vi undersökt hur bostadsföretag identifi-
erat tjänsterna de valt att införa i en portallösning. Vidare har vi undersökt hur 
dessa tjänster svarar mot de behov som hyresgästerna har. Undersökningen har 
utförts i två kommunala bostadsföretag som har kommit olika långt med sin ut-
veckling av elektroniska tjänster. Hyresgästerna till varje bostadsföretag har i un-
dersökningen representerats av den lokala hyresgästföreningen för respektive bo-
stadsföretag. 
  
Undersökningen pekar på att identifiering av tjänster inte gjorts i samråd och 
kommunikation med hyresgästerna. Bostadsföretagen har istället identifierat eller 
kommer att identifiera tjänster utifrån en egen uppfattning och tro om vad hyres-
gästerna vill ha. De slutsatser vi kom fram till var bland annat ett antal riktlinjer 
för vad bostadsföretag bör tänka på vid utveckling av en webbportal. De mest 
centrala tjänster om identifierades med hjälp av både hyresgäster och bostadsföre-
tag var Service och felanmälan, Lägenhetsvisning/Bokning och Bostadsbyte.  
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Abstract 
 
A website on the Internet is used by organisations to mediate, inform, market and 
offer goods as well as services. A portal is characterized as a developed website 
with the possibility of interactive communication between customer and com-
pany. Since there is uncertainty regarding the benefit of the use of web based ser-
vices on a web portal for housing companies, there is hesitation within housing 
companies to do such development. 
 
In this essay we will, by conducting a case study, examine how municipal hous-
ing companies identify which services they choose to implement in a portal solu-
tion, which the services are and make comparison with the needs of the tenants. 
The case study will be conducted in two municipal housing companies that have 
reached a different point in their development of electronic services. We will be 
doing interviews with local tenant unions respective of each housing company, 
because they represent the tenants in a good way. 
 
The study shows that the services offered by the housing companies weren’t made 
in consultation with the tenants. The housing companies have instead chosen or 
will choose to identify the services they will offer based on their own opinion and 
belief of what the tenants want. The conclusions that we have reached in this es-
say are, among other things, guidelines to what housing companies should think 
of when they develop a web portal. The most central services that were identified 
with the help of both tenants and housing companies were: Service report, 
Apartment viewing/Booking and Housing exchange. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en beskrivning till bakgrunden av ämnesområdet samt en redo-
görelse för uppsatsens problemområde. Dessa delar mynnar ut i den forsnings-
fråga vi ställt upp för uppsatsen samt syftet med undersökningen. Kapitlet avslu-
tas med att redovisa uppställda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) bodde 2001 ca 40 % av Sveriges hushåll i 
hyreslägenheter. Ett boende kan karaktäriseras av ett antal olika egenskaper. Hy-
resgästerna kan bland annat vara beroende av att bostadsföretaget sköter lägen-
hetsunderhåll samt tillhandahåller tjänster av olika slag för att underlätta det var-
dagliga boendet. Människor har en vardag som kretsar kring bland annat arbete, 
familj, fritid och boende, vilket tar upp tid för hushållen. Det traditionella sättet 
att kontakta hyresvärden vid frågor som rör exempelvis lägenhetsunderhåll är ge-
nom att ringa eller besöka fastighetsägarens kontor på avsatta tider vilket gör att 
hyresgästen blir begränsad till både tid och rum. Samhället strävar idag mot att bli 
mer tids- och platsoberoende. 
 
Enligt Fastighetsägarna (2003) fyller hyresvärden en viktig uppgift i hyresgästens 
liv, som problemlösare och länk till omvärlden. Enligt samma källa handlar hyrt 
boende om mer än bara tak över huvudet, tjänsteinnehållet får en större betydelse. 
Vidare anser Fastighetsägarna att hyresrätten har unika egenskaper för det moder-
na sättet att leva och arbeta genom att erbjuda frihet och flexibilitet genom till-
gång till service av olika slag. 
 
Den digitala kommunikationen ger enligt Ström (1998) företagen möjlighet att 
förbättra sin kundservice på ett antal olika sätt. Den information som läggs ut på 
en webbplats är alltid tillgänglig. Om de interna affärssystemen dessutom invol-
veras kan värdet av den tillgängliga informationen öka. Om all information och 
alla tjänster läggs ut på nätet minskar behovet av att få tag på en viss person. En-
ligt Dyckert (2002) har digital kommunikation blivit en del av vardagen. Författa-
ren anser vidare att det idag är vanligt att kommunicera via e-post och söka in-
formation om produkter och tjänster på nätet. Vår Bostad (2003) reflekterar i en 
artikel över att Internet har blivit ett allt viktigare verktyg när det gäller att söka 
ny bostad.  
 
En rapport från SCB (2002) visar att användningen av informationsteknik (IT) är 
något som flertalet människor i Sverige använder sig av på något sätt samt att in-
formationstekniken är en viktig del i vardagen. Rapporten visar även att Sverige 
är ett informationssamhälle där Internet används för olika sysslor såsom informa-
tionssökning, kommunikation, köp och försäljning av varor och tjänster. Samma 
rapport visar att tillgången till dator i hemmet är 71 % samt att 76 % av befolk-
ningen i åldern 16-74 år använder datorer. När det gäller tillgången till och an-
vändningen av Internet, i och utanför hemmet, är det nästan lika vanligt som att 
använda dator, det vill säga 71 %. 
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Wiktorin (2003) anser att ökningen av Internetanvändningen har kommit att inne-
bära minst lika stora förändringar av synen på datasystemen som när persondatorn 
introducerades. Datorn har kommit att bli något som alla kan äga och betraktas 
som en naturlig del av vår omgivning. IT är således något som var och en kan och 
har nytta av i vardagslivet. Detta har medfört att IT som företeelse fått mycket 
större uppmärksamhet. Det har idag kommit att bli högintressant att utveckla och 
bygga system som stöder samverkan mellan exempelvis företag och kunder, B2C, 
business-to-consumer. 
 
Åslund (2002) skriver att en webbplats på Internet används av många organisa-
tioner och företag för att förmedla information samt marknadsföra varor och 
tjänster. En portal, menar Åslund, kan beskrivas som en utvecklad webbplats där 
interaktiv kontakt mellan kund och företag sker. Enligt författaren tillhandahåller 
portaler användaren en startpunkt vid sökning efter något speciellt på webben 
samt att den samlar tjänster och länkar. Åslund anser att tiden är mogen för fas-
tighetsportaler i och med att webbtekniken är mogen och utvecklad. 
 
Enligt Fastighetsvärlden (2003) finns det bostadsföretag som målmedvetet etable-
rat webben som kommunikationskanal mellan hyresgäst och hyresvärd. Dessa är 
enligt Fastighetsvärlden företrädelsevis allmännyttiga bostadsbolag. 

1.2 Problemområde 
Åslund (2002) hävdar att fastighetsportaler är ett outforskat område där endast 
försiktiga satsningar är gjorda. Fastighetsbranschen har enligt Åslund tidigare inte 
ansett att tekniken varit mogen för att utveckla tjänster på webben. När informa-
tion och tjänster blir lättare att nå för användarna blir förhoppningen att använ-
darna skall använda mindre tid åt att leta efter eller lämna information.  
 
En avgörande faktor innan bygget av portaltjänster påbörjas är enligt Åslund att 
se över och få klarhet i nyttan och ekonomin. En liknande åsikt framkommer i 
Planera Bygga Bo (IT-hus, 2002) där det intas en avvaktande inställning till ut-
vecklandet av en portal tills de ser nyttan av en sådan. Det kan enligt Åslund vara 
svårt att förutse hur mycket portaltjänsterna kommer att användas på grund av att 
fastighetstjänster är ett oprövat område. Det är därför omöjligt att förutsäga vilket 
genomslag fastighetstjänster får samt att det finns risk för att användarna förkastar 
tjänsterna. 
 
I den ovan förda diskussionen finns således en tveksam och avvaktande inställ-
ning hos bostadsföretag till att utveckla webbaserade tjänster via en portal då det 
än så länge är oklart vad användningen av tjänsterna ger. Vi har observerat att det 
finns enstaka bostadsföretag som uppenbarligen sett fördelar med en portal och 
därför valt att satsa på välutvecklade sådana med många webbaserade tjänster mot 
hyresgästerna. Mot bakgrund till detta anser har vi formulerat följande forsk-
ningsfråga: 
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1.3 Forskningsfråga 
Vad bör bostadsföretag beakta avseende utvecklingen av en webbportal samt hur 
identifierar bostadsföretag de tjänster som ingår i en webbportal? Vilka tjänster 
svarar mot de behov som hyresgästerna har? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge vägledning till bostadsföretag som planerar att ut-
veckla en webbportal. Ambitionen är att peka på aspekter att ta hänsyn till vid 
uppbyggnaden av en portal. Vidare avser vi att ge upplysning om tänkbara tjäns-
ter som lämpar sig för denna typ av portal men även att ge en förklaring till varför 
dessa är lämpliga. 

1.5 Avgränsning 
Vi har i uppsatsen valt att se på allmännyttiga bostadsföretag som äger, förvaltar 
och hyr ut lägenheter/lokaler då dessa i dagsläget, enligt Fastighetsvärlden (2003), 
anses ha de mest utvecklade bostadsportalerna. Med begreppet tjänster avses 
webbaserade interaktiva tjänster som är möjliga att realisera med dagens teknik. 

1.6 Begreppsdiskussion 
I uppsatsen kommer begreppen portal/webbportal och webbplats att användas. 
Inom litteraturen kan tyckas råda en förvirring kring innebörden av dessa begrepp 
och vad som skiljer dem åt. Någon entydig precisering vad som faller inom be-
greppet portal är svårt att finna, inte heller vad som eventuellt skiljer en portal 
från en webbplats. Vi har i uppsatsen valt att följa det som Åslund (2002) väljer 
att betrakta som en portal, vilket är en utvecklad webbplats med möjlighet till in-
teraktiv kommunikation mellan två parter.  
 
En annat alternativt sätt vore att se de platser som skapas på Internet som platser 
som är skapade för ett visst syfte för en viss kategori av användare. Vad man se-
dan väljer att benämna dessa platser, portaler/webbportaler eller webbplatser, är 
måhända av underordnad betydelse. För att öka läsbarheten och förståelsen för 
läsaren igenom uppsatsen har vi har dock valt att använda oss av den distinktion 
som Åslund använder. 
 
Interaktiva tjänster innebär att det system som användaren interagerar med reage-
rar beroende på hur användaren agerar. 
 
Begreppen tjänst och funktion kommer att användas synonymt med varandra i 
uppsatsen. Det är då perspektivet utgår ifrån användarna som vi ofta använder be-
greppet tjänst och begreppet funktion används ofta vid bostadsföretagens perspek-
tiv. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder och tekniker som använts. De inledande 
avsnitten förklarar de vetenskapliga ansatser vi antagit inför arbetet med uppsat-
sen. Därefter beskrivs hur uppsatsen kommer utformas och hur insamling samt 
bearbetning av datamaterial kommer att utföras. Kapitlet avslutas med en metod-
diskussion där vi reflekterar över utfallet av gjorda metodval samt variabler som 
kan ha påverkat validiteten och reliabiliteten. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Det råder enligt Patel (2003) olika förhållningssätt inom vetenskapen. Dessa för-
hållningssätt handlar om hur radikalt människan uppfattar världen, människan, 
filosofin och vetenskapen samt vad som betraktas som kunskap. Olika vetenska-
per har olika förhållningssätt. De två största är positivism och hermeneutik. Vi 
intar ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi i vår undersökning i enighet med Pa-
tel vill tolka och förstå en situation i verkligheten. Vi vill därmed få en helhetsför-
ståelse för tjänster som passar bostadsföretags webbportaler. För att kunna få hel-
hetsförståelsen krävs att vi undersöker olika delar som leder fram till den helhet 
som webbportalen kan sägas utgöra. 
 
Vår undersökning kan i sin karaktär sägas vara explorativ (utforskande) med de-
skriptiva (beskrivande) inslag. Patel menar att explorativa undersökningar utförs 
då det finns luckor i teoribildningen för den aktuella undersökningen. Vidare an-
ser Patel att deskriptiva undersökningar används när den ska ge en beskrivning 
kring olika förhållanden. Vi har sett att den teori vi funnit har luckor beträffande 
den frågeställning vi fokuserar kring. Vår ambition är därför att försöka berika 
och komplettera den befintliga teorin med någonting nytt samt att redogöra och ge 
klarhet kring olika förhållanden inom bostadsföretag. 

2.2 Forskningsansats 
Patel (2003) skriver att en forskares uppgift är att ge en så riktig bild av verklig-
heten som möjligt. Informationsunderlaget till detta kommer från insamling av 
data från det aktuella område som ska studeras. Forskarens arbete består av att 
relatera teori och verklighet till varandra. Vi ser vår forskningsansats som abduk-
tiv i den meningen att befintlig teori inte är tillräcklig för att få en ökad kunskap 
och förståelse om underliggande faktorer kring det område vi ämnar undersöka. 
Det induktiva inslaget kan ses i det att vi kommer att göra en förstudie som sedan 
tillsammans med teorin, som är det deduktiva inslaget, kommer att utgöra basen 
för att genomföra empirin. I analysen kommer vi sedan att försöka förstå hur teo-
rin och förstudien förhåller sig till den utförda empirin. 
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2.3 Undersökningsansats 
Vår avsikt är att studera webbportaler för bostadsföretag. Någon tydlig teoribe-
skrivning kring just denna specifika bransch och portaltyp har vi inte kunnat hitta. 
Vår förhoppning är att dels genom en egen förstudie kring funktioner och tjänster 
inom fastighetsbranschen och dels utifrån (allmänna) befintliga generella teorier 
få en större förståelse kring det valda ämnesområdet. För att åstadkomma detta 
har vi valt att göra en fallstudie. En fallstudie undersöker enligt Yin (1994) ett 
samtida fenomen i ett verkligt sammanhang, då förhållandet mellan sammanhang 
och fenomenet inte är tydligt definierat. Motivet till att välja fallstudie ligger i det 
att vi vill undersöka utvecklingen av webbaserade tjänster inom två bostadsföre-
tag som kommit olika långt med användandet av portaltjänster. Fallstudien ger 
oss möjlighet att studera två bostadsföretag och deras hyresgäster i en samtida 
miljö. Detta angreppssätt ger oss möjlighet att få ökad förståelse för hur upp-
byggnaden av portaltjänster går till samt att få en förståelse för bakomliggande 
orsaker till varför vissa webbtjänster väljs framför andra och om det finns om-
ständigheter i omgivningen som påverkar detta val. 

2.4 Vetenskaplig metod 
De metoder som väljs för att utföra en undersökning kan enligt Yin (1994) vara 
av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Vi kommer i undersökningen att ha ett 
kvalitativt angreppssätt. Detta eftersom vi i enighet med Yin avser att tolka och 
försöka få en djupare insikt i mänskliga handlingar. Undersökningen har ambitio-
nen att beskriva verkligheten genom att undersöka ett fall bestående av fyra orga-
nisationer inom två olika verksamhetsområden. För att utföra undersökningen 
lämpar det sig med ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer för att få en ökad 
förståelse för utvecklingen av webbaserade tjänster.  

2.5 Val av analysenhet 
De organisationer vi kommer att utföra vår fallstudie i är kommunala bostadsföre-
tag samt den hyresgästförening som arbetar mot respektive bostadsföretag. I vår 
studie utgår vi från två bostadsföretag med olika väl utvecklade webbportaler och 
webbplatser. Motivet till antalet bostadsföretag är att vi vill göra jämförelser mel-
lan ett bostadsföretag med en väl utvecklad portal och ett annat bostadsföretag 
med mindre utvecklad webbplats. Att vi valt att se på två bostadsföretag med oli-
ka väl utvecklade webbportaler beror på att vi vill undersöka och jämföra hyres-
gästernas behov av webbtjänster hos två olika bostadsföretag. Tanken med att 
fråga hyresgäster, hos ett bostadsföretag som inte erbjuder webbtjänster, vilka 
webbtjänster de önskar är att kunna se hur hyresgäster, hos ett annat bostadsföre-
tag, med tillgång till liknande tjänster, upplever behovet av dessa samt att göra 
kopplingar med hur detta bostadsföretag gjort vid utvecklingen. Den här kombi-
nationen av bostadsföretag gör att vi får en uppfattning om hyresgästers behov 
både före och efter ett införande av webbtjänster. Genom att göra denna typ av 
jämförelse gör att vi ur ett bredare perspektiv kan se vilka tjänster som är att be-
trakta som centrala i en portallösning hos ett bostadsföretag. Sammantaget bidrar 
detta angreppssätt till att syftet med uppsatsen uppnås. Då djupintervjuer kommer 
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att företas med respektive bostadsföretag anser vi att antalet organisationer räcker 
för att få svar på vår frågeställning. Det ena undersökningsobjektet har flera inter-
aktiva tjänster samt inloggningsfunktion på sin webbportal. Det andra undersök-
ningsobjektet har en lägre grad av utvecklad webbplats men en ambition att ut-
veckla webbplatsen mot en webbportal med interaktiva tjänster. De företag vi 
kommer att kontakta är AB Förvaltaren (väl utvecklad webbportal) samt Stiftel-
sen Bodenbo (webbplats med ambition att utveckla tjänster). 
 
Ambitionen är att intervjua personer inom respektive bostadsföretag som har kun-
skap kring utvecklingen av webbportalen/webbplatsen. Vi avser att ta kontakt 
med bostadsföretagen och fråga oss fram till den person vilken är lämplig som 
respondent. De personer vi söker hos bostadsföretagen bör vara särskilt insatta i 
webbportalen/webbplatsen och utvecklingsarbetet kring denna. Vi vill i under-
sökningen även få en förståelse för vad hyresgästerna anser om elektroniska tjäns-
ter samt hur deras delaktighet ser ut vid utvecklingen av tjänsterna. För att få en 
inblick i vad hyresgästerna anser kommer vi att kontakta den lokala hyresgästfö-
reningen för respektive bostadsföretag. Hyresgästföreningen anser vi på ett bra 
sätt representerar hyresgästerna. Hyresgästföreningen har i sitt arbete kontinuerlig 
kontakt med hyresgästerna i olika boendefrågor och får på så sätt en god inblick i 
vad hyresgästerna anser. Vidare ser vi det som intressant att hyresgästföreningen 
även kan uttala sig utifrån sin ställning som representant för hyresgästerna. Den 
lokala föreningen känner till marknaden och de lokala bostadsföretagen samt att 
de för de enskilda hyresgästernas talan vid olika boendefrågor. Den hyresgästfö-
rening som arbetar mot AB Förvaltaren är Hyresgästföreningen Region Stock-
holm och den arbetar mot Stiftelsen Bodenbo är Hyresgästföreningen Region 
Norrland. 

2.6 Uppsatsens utformning 
I figur 2.2 nedan är uppsatsens utformning schematiskt beskriven. Studien kom-
mer att starta med insamling av teorier. Parallellt med detta kommer en förstudie 
att genomföras som syftar till att bidra till en ökad insikt för bostadsföretags 
webbtjänster. 
 
Rutan för fallstudien i figur 2.2 nedan representerar intervjuerna med respektive 
organisation. Syftet med intervjuerna är att ta reda på vilka tjänster som AB För-
valtaren idag erbjuder sina hyresgäster och hur kravinsamlingen har skett för att 
identifiera kraven som lett fram till utvecklandet av dessa tjänster. Intervjuerna 
ska även försöka ta reda på olika omständigheter som påverkat uppbyggandet av 
portalen och det tjänsteutbud man valt att erbjuda hyresgästerna. Syftet med in-
tervjuerna med Hyresgästföreningen Region Stockholm är att se i vilken utsträck-
ning hyresgästernas behov av tjänster möts av det tjänsteutbud som AB Förvalta-
ren erbjuder via sin portal. Målet är även att ta reda på om och i så fall hur hyres-
gästerna involverats i utvecklingsarbetet av portalen. 
 
Intervjun med Stiftelsen Bodenbo kommer att struktureras på liknande sätt som 
för AB Förvaltaren. Intervjufrågornas karaktär kommer dock att skilja sig från de 
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frågor som ställs till AB Förvaltaren då syftet med intervjun är att ta reda på hur 
Stiftelsen Bodenbo kommer att identifiera de krav för de tjänster som de har för 
avsikt att erbjuda via en tänkt portal. Frågorna till Hyresgästföreningen Region 
Norrland kommer att utformas enligt samma princip som för Hyresgästföreningen 
Region Stockholm. Frågorna är dock inte identiska då syftet är att ta reda på hur 
hyresgästerna ställer sig till att få tillgång till tjänster via en portal och vilka tjäns-
ter de upplever sig ha behov av. 
 
Resultatet av fallstudien kommer att beskrivas i uppsatsens empirikapitel. Däref-
ter kommer en analys att utföras på det insamlade materialet. Från analysen 
kommer vi sedan försöka dra slutsatser i syfte att svara på den uppställda forsk-
ningsfrågan. 
 

AB
Förvaltaren

Hyresgästföreningen
Region Stockholm

Hyresgästföreningen
Region Norrland

Stiftelsen
Bodenbo

Teori

Hur tas funktioner/
tjänster fram

Empiri

Analys

Slutsatser

Förstudie

Allmän orientering
kring portaltjänster

Fallstudien

 
Figur 2.2 Schematisk bild över undersökningen genomförande (Källa: Egen) 

2.6.1 Litteraturstudie 
De vanligaste skriftliga källorna där kunskap hämtas är enligt Patel (2003) böck-
er, rapporter, Internet samt artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
 
Litteratur 
Enligt Ejvegård (2003) kan ett biblioteks databaser användas för att hitta lämplig 
litteratur. Sökningen av dokument, artiklar, uppsatser och rapporter kommer att 
utföras i Luleå Universitetsbiblioteks databas Lucia samt i den nationella databa-
sen Libris. Vi kommer även att som Ejvegård rekommenderar använda oss av re-
ferenserna från funnen litteratur för att hitta annan relevant litteratur. Enligt Patel 
(2003) ska forskaren göra en bedömning om de insamlade materialen är trovärdi-
ga. Vår målsättning är att utföra samma kritiska granskning av dokumenten som 
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Patel rekommenderade. Det innebär att vi beaktar när och var dokument tillkom-
mit, varför de tillkommit samt vilket syfte de har. Detta för att ta ställning till om 
materialet är användbart i vår undersökning. 
 
Internet 
Enligt Eriksson & Wiederheim-Paul (2001) innehåller Internet en stor mängd in-
formation från företag, organisationer, universitet, statliga organ och enskilda per-
soner. Författarna berätta vidare att alla dessa fungerar som informationsleveran-
törer. Det finns dock problem med Internet och det är svårigheten att avgöra vil-
ken information som går att lita på eftersom det inte förekommer kvalitetskontroll 
av materialet som publiceras på Internet. Vi kommer därför att vara noga med att 
utvärdera och bedöma de källor vi använder såväl till förstudien som till uppsat-
sens övriga delar angående informationens tillförlitlighet. De webbplatser som 
ska användas kommer att vara officiella och tillhöra organisationer och företag 
relevanta för uppsatsen. 

2.6.2 Förstudie  
Syftet med förstudien är att skaffa ett så brett perspektiv som möjligt av vilka 
tjänster och funktioner som finns för webbportaler för bostadsföretag. Vi kommer 
att utgå ifrån de allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO: s webbplats 
där länkar till olika kommunala bostadsföretags portaler finns specificerade. Med 
hjälp av denna förteckning kommer vi att studera olika bostadsföretags webbpor-
taler. 
 
Då vi tror att det är bland de större bostadsföretagen vi kommer att hitta väl ut-
vecklade webbportaler kommer vi att leta inom de län där större städer finns be-
lägna. Inom varje län kommer vi att besöka de länkar till de större kommunala 
bostadsföretagen för att välja ut ett antal bostadsföretag att undersöka närmare. 
Dessa bostadsföretags webbplatser ska ha karaktären av en portal och erbjuda in-
teraktiva tjänster samt inloggningsfunktion för befintliga hyresgäster. 
 
När vi undersöker en portal närmare kommer vi att börja med att ta reda på vilka 
tjänster/funktioner som portalen har att erbjuda. Tillvägagångssättet kommer att 
vara följande: 
 

1. Som ett första steg kommer vi att börja med att leta genom portalens sidor 
efter olika tjänster som portalen erbjuder eller sidor där information om 
detta ges. Om inte alla tjänster/funktioner går att identifiera och om infor-
mation kring detta erbjuds först när inloggning skett, kommer vi att kon-
takta respektive bostadsföretag. 

 



Metod  

9 

2. I ett andra steg kommer vi att kontakta bostadsföretagets IT-chef, IT-
samordnare eller liknande via telefon för att få kompletterade information. 
I samtalet med bostadsföretaget kommer vi att be dem ange vilka tjänster 
som de erbjuder hyresgästerna förutom de vi kunnat identifiera via porta-
len, eventuella tjänster som är under införande samt vilka framtida möj-
ligheter bostadsföretaget ser med portalen. 

 
3. Förstudien kommer slutligen att redovisats i ett eget kapitel efter teorika-

pitlet. Då förstudiens syfte är att få en ökad orientering kring tjäns-
ter/funktioner kommer redovisningen i första hand att göras med utgångs-
punkt från tjänsterna/funktionerna och inte utifrån de i förstudien under-
sökta bostadsföretagen.  

2.6.3 Datainsamling 
Datainsamling innebär enligt Denscombe (2000) att samla in information för att 
få frågeställningar besvarade. Författaren berättar att det finns olika datainsam-
lingsmetoder, dessa kan vara frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftli-
ga källor. Datainsamlingsmetoderna är enligt författaren olika och passar bättre 
för vissa situationer.  
 
Enligt Yin (1994) är empirisk datainsamling för en fallstudie mer krävande än till 
exempel datainsamling för experiment eller survey. Detta beror på att undersöka-
ren måste vara vältränad i att ställa rätt frågor och att under intervjun ta till vara 
på oväntade möjligheter till följdfrågor. För att utföra en högkvalitativ fallstudie 
krävs således en erfaren person som gör undersökningen. 
 
Den datainsamlingsmetod vi kommer att använda i fallstudien är intervjuer. Inter-
vjuerna kommer att utformas semistrukturerat enligt det sätt som Denscombe 
(2000) beskriver och som innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnes-
områden och färdiga frågor som ska besvaras. Svaren tillåts vara öppna och re-
spondenten ges därför möjlighet att utveckla sina synpunkter. 
 
För varje organisation kommer en särskild intervjuguide att utformas eftersom 
syftet med varje intervju kommer att skilja sig åt. Sammantaget kommer alla in-
tervjuer att bidra till att svara på uppsatsens forskningsfråga och syfte vilket vi 
menar åstadkoms på ett bra sätt genom den kvalitativa ansatsen som valts. Inter-
vjuerna för bostadsföretagen kommer att struktureras kring ett antal temaområden 
(se bilaga) där varje temaområde i sin tur innehåller ett antal frågor. Intervjugui-
derna för hyresgästföreningarna delas inte in efter temaområden. Orsaken till det-
ta är att antalet frågor är mindre och av mer övergripande natur vilket gör att en 
indelning i temaområden inte blir meningsfull. Det semistrukturerade sättet att 
genomföra intervjuerna ger oss möjlighet att ställa följdfrågor samt att responden-
ten kan känna sig fri i sättet att avge sina svar och ytterligare spegla frågeställ-
ningen ur olika synvinklar. Det önskade resultatet är att får en så rik beskrivning 
som möjligt. 
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2.6.4 Analysmetod 
Denscombe (2000) anser att säkerhetskopior eliminerar risken för att intervjuma-
terial förstörs eller försvinner. Vi kommer att göra som Denscombe förordar ge-
nom att skapa säkerhetskopior av allt material och överföra de inspelade intervju-
erna från minidisc till hårddisk på dator. För att ytterligare öka säkerheten kom-
mer även råmaterialet att brännas ned på CD-R-skiva. Intervjuerna kommer att 
transkriberas ordagrant direkt efter att de är avslutade för att minska risken med 
att sammanhanget och helheten förloras. Det transkriberade materialet kommer 
sedan att sammanställas till löpande text för att öka läsbarheten. Enligt Denscom-
be ska en referenskodning av rådata göras genom att en bit rådata märks upp med 
ett unikt referensnummer i syfte att göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta till-
baka till den del av datamaterialet som har särskilt intresse. Vi kommer att använ-
da färger istället för nummer vid datareduktionen. För att kunna göra en datare-
duktion av intervjuerna till uppsatsens empirikapitel kommer vi att färgkoda delar 
i intervjusammanställningarna där varje färg representerar ett temaområde. Efter-
som respondenten kommer att ges tillåtelse att svara öppet på varje fråga är vi 
medvetna om att vi under ett temaområde kan komma att få svar som tillhör ett 
annat temaområde. Färgkodningen gör det möjligt att identifiera de delar som hör 
till respektive temaområde. Datareduktionen följer de färgade delarna och sam-
manställs under respektive temaområde som intervjuerna struktureras efter. Varje 
intervju redovisas sedan var för sig i det empirikapitlet. 
 
Vi kommer att utifrån empirin, teorin och förstudien att utföra en textanalys på 
insamlat material. Analysen kommer att följa samma rubriker/temaområden som 
avsnitten i empirikapitlet där bostadsföretagen redovisas. För varje ru-
brik/temaområde kommer vi att utgå från bostadsföretagen och göra kopplingar 
till teori och förstudie eftersom forskningsfrågan utgår ifrån en problemställning 
hos bostadsföretag. Beroende på utfallet av bostadsföretagens agerande kommer 
vi, där vi ser tydliga samband, göra kopplingar mot hyresgästerna. 
 
Analysen kommer att genomföras i tre steg enligt figur 2.1. 
 

Samlad analys mellan de två
ovanstående analyserna

Analys mellan Stift. Bodenbo
och Hyresgästföreningen
Region Norr

Analys mellan AB Förvaltaren
och Hyresgästföreningen
Region Stockholm

STEG 1

STEG 2

STEG 3

 
Figur 2.1 Analysens tre steg (Källa: Egen) 
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Första och andra steget kommer att bestå av att koppla respektive ru-
brik/temaområde till revelvant teori där detta är möjligt. Därefter analyseras sam-
band mellan det aktuella bostadsföretaget och hyresgästerna. Denna procedur 
kommer att upprepas för varje rubrik/temaområde. 
 
Utifrån analyserna i steg 1 och 2 kommer vi i steg 3 att göra en samlad analys 
mellan de olika analysobjekten för att tydliggöra skillnader och likheter dem 
emellan. Vi kommer här att leta efter tänkbara orsaker, kopplingar, samband och 
mönster till varför vissa tjänster önskas och varför andra tjänster inte efterfrågas. I 
den samlade analysen kommer vi leta efter likheter och skillnader mellan bostads-
företagen i syfte att identifiera viktiga aspekter för bostadsföretag att beakta vid 
utveckling av portaltjänster. Vi kommer även att försöka se varför vissa tjänster 
utvecklas samt om och hur någon form av kravinsamling har skett. Även om figu-
ren ovan visar på ett sekventiellt förfarande kommer vi att iterera mellan de olika 
stegen under hela analysen. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menar Patel (2003) att forskaren mäter det som ska mätas, det vill 
säga att det som man föresatt sig att undersöka verkligen blir undersökt. Patel an-
ger två sätt att säkerställa undersökningens validitet. Det ena är att innehållet, i 
exempelvis en intervju, ska kunna kopplas till den teoretiska referensramen. Om 
litteraturstudierna kommit fram till centrala begrepp ska dessa enligt Patel över-
sättas till en grupp variabler som sedan ska formuleras till frågor. Det andra sättet 
är enligt Patel att utföra en pilotstudie. Pilotstudien innebär att det framställda in-
tervjuunderlaget testas mot en grupp som liknar den grupp avses att undersöka 
 
För att öka validiteten i undersökningen kommer flertalet av de frågor som utgör 
intervjuunderlaget att formuleras utifrån den teoretiska referensram som ställts 
upp. På grund av det explorativa inslaget som undersökningen har, kan därför vis-
sa frågor sägas ha svagare koppling mot teorin. Analysenheterna kommer att fin-
nas inom allmännyttans bostadsföretag. Respondenterna vid respektive bostadsfö-
retag bör ha god kännedom kring utvecklingsarbete av webbtjänster för bostads-
företaget. En fördel är även om respondenten arbetat inom företaget ett antal år 
samt har erfarenhet av bostadsföretagets sätt att arbeta. Valet av hyresgästföre-
ning kommer att vara styrt av det bostadsföretag som väljs. Vi kommer att säker-
ställa att rätt person inom respektive hyresgästförening väljs för intervjun genom 
att fråga oss fram till en person som har kontinuerlig kontakt med hyresgästerna 
samt löpande kontakt med bostadsföretaget. 
 
Målet med reliabiliteten är enligt Yin (1994) att säkerställa att om en annan fors-
kare upprepar undersökningen på samma fall med samma metoder så ska resulta-
tet bli detsamma. Denscombe (2000) anger reliabiliteten som tillförlitligheten i 
mätinstrumentet, det vill säga i vårt fall frågeformuläret, där strävan är att samma 
resultat ska uppnås varje gång det används. Ejvegård (2003) hävdar dock att då 
forskaren själv konstruerar mätinstrumentet finns det risk för att dennes personli-
ga åsikter och intressen kan påverka resultatet. 
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För att försäkra oss om en god reliabilitet beskrivs undersökningens metod tämli-
gen ingående i uppsatsens metodkapitel. Reliabiliteten anser vi kommer att på-
verkas positivt genom att intervjuguiderna som upprättas formuleras med ut-
gångspunkt från undersökningens forskningsfråga och syfte. För att se om de val-
da respondenterna förstår frågorna avser vi att genomföra en pilotstudie med per-
soner som har liknande erfarenhet och bakgrund. 
 
Vi kommer i första hand att göra personliga intervjuer men i de fall där det av nå-
gon anledning inte finns möjlighet kommer telefonintervjuer att utföras. För att 
säkerställa att respondenten verkligen har tid att svara på våra frågor kommer tid 
att bokas minst en vecka innan intervjutillfället. Vi kommer att ge respondenterna 
möjlighet att förbereda sig inför intervjun genom att i förväg skicka frågeguiden. 
Då intervjuerna är semistrukturerade kommer respondenterna, i mån av behov, att 
ges möjlighet att ställa frågor. Vid intervjutillfällena kommer vi även att vara 
noga med att respondenterna förstått frågorna. Intervjun kommer vidare spelas in 
på minidisc för att uppnå en exakthet och undvika missförstånd. Det inspelade 
materialet kommer sedan transkriberas direkt efter intervjutillfället. Ovan nämnda 
omständigheter anser vi bidrar till att öka reliabiliteten. 

2.8 Metoddiskussion 
I denna del kommer vi att reflektera över hur vi anser att den uppställda metoden 
utfallit. I det fall där validiteten eller reliabiliteten har kommit att påverkats kom-
mer detta att anges. Syftet är att föra ett resonemang kring den valda undersök-
ningsmetoden och vad som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Detta för att 
läsaren på ett tydligt sätt ska kunna ta i beaktande och bedöma de resultat som 
lagts fram i undersökningen. 
 
Valet av bostadsföretag bedömer vi vara rätt då de urvalskriterier som beskrivits i 
metodkapitlets avsnitt kring val av analysenhet väl uppfylldes. Respondenterna på 
bostadsföretagen är direkt involverade i utvecklingsarbetet av portaltjänster. I AB 
Förvaltarens fall var vår önskan att intervjua IT-chefen. Då vi för IT-chefen pre-
senterade vårt syfte med intervjun samt vilken typ av person vi önskade ställa frå-
gor till, hänvisade hon oss vidare till en annan person inom organisationen. Den 
person hon beskrev var väl insatt i portalen och dess tjänster samt utvecklingsar-
betet kring portalen. De framkom vid intervjutillfället att respondenten endast 
hade arbetat inom företaget i cirka ett år och därmed inte hade varit med från bör-
jan av utvecklingsarbetet av portalen. Respondenten uppgav att hon hade förebe-
rett sig inför intervjun genom att rådgöra med bland annat IT-chefen i frågor som 
hon själv inte kunde svara på fullt ut. Vi anser att vi tack vare detta fick utförliga 
svar på i stort sett alla våra frågor. Vi är medvetna om att respondentens korta er-
farenhet inom bostadsföretaget kan ha varit en omständighet som kan ha påverkat 
validiteten negativt. Då respondenten rådgjort med både IT-chef och andra 
medarbetare menar vi att det har bidragit till att motverka bristen på erfarenhet. 
Trots att respondenten i Stiftelsen Bodenbo endast arbetat i cirka ett år anser vi att 
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respondentens position som VD och drivande kraft i det förändringsarbete som är 
på gång att genomföras bidrar till god validitet. 
 
Frågorna utformades utifrån det vi hade för avsikt att undersöka samt den teore-
tiska referensramen. Validiteten anser vi vara god då resultatet som undersök-
ningen presenterar speglar uppsatsens syfte.  
 
Två av intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer. Både Denscombe 
(2000) och Patel (2003) ger uttryck för att validiteten blir högre vid personliga 
intervjuer. Detta är dock inte något vi upplevt i denna undersökning. Telefonin-
tervjuerna har trots sin form upplevts som personliga och nära. Samtalen har varit 
koncentrerade och fokuserade utan att förlora spontanitet. En förklaring till det 
goda utfallet av intervjuerna kan vara att de genomfördes med särskild avsedd 
utrustning som innebar att samtalet med respondenten kunde föras på ett naturligt 
sätt utan att störas av eko eller ljudbortfall vilket vi ser som omständigheter till 
varför en hög kvalité på telefonintervjuerna uppnåddes. 
 
Något som kan ha påverkat validiteten negativt har varit det faktum att någon pi-
lotstudie inte genomförts. På grund av fallstudiens uppbyggnad hade en pilotstu-
die inneburit intervjuer med ytterligare två bostadsföretag med tillhörande hyres-
gästföreningar. I förhållande till vad vi tror en sådan pilotstudie skulle ha gett och 
det merarbete detta inneburit bedömde vi inte en pilotstudie som nödvändig. 
 
Förstudien gav oss en insikt i hur olika bostadsföretags webbportaler och tjänste-
utbud kan se ut. I efterhand kan vi konstatera att förstudien hade kunnat göras på 
ett mer strukturerat sätt. De frågor som ställdes under telefonsamtalen hade kun-
nat förberedas på ett bättre sätt så att samstämmighet mellan samtalen varit större. 
Samtalen utgick endast från vilka tjänster som fanns, eventuella tjänster under 
införande samt vilka framtida möjligheter bostadsföretaget ser med portalen. Ett 
av bostadsföretagen ville återkomma via e-post kring framtida tjänster. Något 
svar från bostadsföretaget ifråga fick vi dock inte. Trots att förstudien i vissa 
stycken kan upplevas som översiktlig tycker vi ändå att den bidragit till viktigt 
förståelse kring portaltjänster innan fallstudien genomfördes. 
 
Genom intervjufrågornas semistrukturerade uppbyggnad har vi haft möjlighet att 
ställa följdfrågor. Följdfrågorna kan av naturliga skäl ha formats efter det svar re-
spondenten gav utifrån frågan i intervjuguiden, ett förhållande som vi är medvet-
na om och som kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt. För att uppnå god 
kvalitet i fallstudien krävs enligt Yin (1994) en erfaren och vältränad person som 
har färdigheter att ställa rätt frågor. Med bakgrund av detta är vi medvetna om att 
vår brist på erfarenhet som intervjuare kan ha inverkat negativt på reliabiliteten. I 
vår fallstudie har vi konstaterat att det till vissa frågor hade det behövts ställas yt-
terligare följdfrågor som vi på grund av vår oerfarenhet inte ställt. För att motver-
ka detta har vi i efterhand via e-post ställt kompletterande frågor till AB Förvalta-
ren för att få förtydligande kring vissa frågeställningar. I förekommande fall har 
tyvärr inte något svar från respondenten erhållits. Trots att det hade vari önskvärt 
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att få dessa kompletterande frågor besvarade bedömer vi att det inte påverkat un-
dersökningens resultat i någon nämnvärd grad. Frågorna skulle endast ha bidragit 
till en utökad beskrivning av tidigare lämnade svar. 
 
Ett förhållande som vi bedömer ökat reliabiliteten är att samtliga intervjuer har 
spelats in på minidisc. Eventuella misstolkningar har på detta sätt undvikits när 
sammanställning och analys av materialet gjordes, en situation som lätt hade kun-
nat uppkomma om intervjuunderlaget grundat sig enbart på anteckningar. Vidare 
har respektive intervju transkriberats i sin helhet direkt efter varje intervjutillfälle. 
Valet av att använda en digital inspelningsteknik, som minidisc med tillhörande 
mikrofon, menar vi har bidragit till att höja reliabiliteten genom ljudupptagning-
ens utmärka kvalitet. 
 
Vi anser den uppnådda reliabiliteten vara god då all fakta och tillvägagångssätt 
har redovisats på ett öppet och detaljerat sätt. Detta borgar för att samma resultat 
skulle uppnås oberoende av vem som utför undersökningen. 
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3 Teori 
I följande avsnitt redovisas olika teoribildningar som behandlar ämnesområden 
kring uppsatsens frågeställningar. Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning 
av portaler och tänkbara kategoriseringar av sådana. Strategier beskrivs kort för 
att klargöra betydelsen av en medveten planering av hur IS/IT-lösningar ska 
genomföras och hur dessa stämmer överens med organisationens strategiska vi-
sion och mål. I avsnittet systemutveckling klargörs var kravinsamlingen är place-
rad rent generellt vid systemutveckling. De följande avsnitten kring förändrings-
analys, krav, kravinsamling och kravdokument syftar till att ge en beskrivning av 
vad krav är samt hur dessa identifieras och kan uttryckas samt dokumenteras. 
Kapitlet avslutas med en kort redogörelse kring marknadsföring och inlärning. 

3.1 Portaler 
Portaler är interaktiva webbplatser som tillhandahåller användaren en startpunkt 
vid sökning efter något speciellt på webben samt samlar många tjänster och län-
kar. En portal kan anpassas så att den passar olika typer av organisationer. Tjäns-
terna som finns på portal ska förenkla och öka tillgängligheten för användaren 
samt vara riktad mot företagets kärnverksamhet. Avsikten med att samla webb-
tjänster under ett tak är att det förenklar för användaren samt underlättar mark-
nadsföringen. Värdet för användaren ökar ju mer tjänster som finns och detta gör i 
sin tur att sannolikheten ökar för att användarna kommer tillbaka. Det fordras 
många tjänster för att en portal skall bli slagkraftig och attraktiv för användarna. 
(Åslund, 2002) 
 
Enligt Andersson (2002) är en webbplats ett vanligt sätt att sprida information till 
en odefinierad skara människor. En portal kännetecknas av den fungerar som en 
knytpunkt som kan nås från såväl publika webbplatser som olika intranät och sy-
stem. Informationen på portalen presenteras på ett sätt som stöder den enskilde 
användarens unika behov och krav. Andersson beskriver vidare begreppet portal 
som webbaserade applikationer och tjänster. Upprinnelsen till framväxten av por-
talbegreppet finns att hitta hos några av de stora sökmotorerna som började kata-
logisera och strukturera den mängd information de hade i sina databaser. Detta 
kom att innebära att användarna lättare kunde lokalisera information inom olika 
ämnesdiscipliner. Denna ursprungliga form av portal var en webbplats som till-
handahöll en mix av länkar till användbara informationskällor. Eftersom portaler-
nas användare hade olika intressen erbjöds det så småningom möjlighet för varje 
användare att individuellt anpassa portalens utseende. Anpassningen innebar att 
enbart de informationskällor som användaren ansåg vara relevant visades på por-
talen. Andersson menar vidare att en portals syfte är att effektivisera både använ-
dandet och de tjänster som erbjuds via portalen. Därmed blir den organisation där 
användaren verkar mer produktiv och effektiv. Portalen ska även vara en plats 
som, genom vad den kan erbjuda och utföra, ska dra till sig användare. Med detta 
menar Andersson att den miljö som utgör portalen ska vara strukturerad och inne-
hålla verktyg som förenklar navigering bland informationen. 
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3.1.1 Kategorisering av portalbegrepp 
Något vedertaget entydigt sätt att kategorisera portalbegreppet finns enligt An-
dersson (2002) inte. Utifrån informationsstrukturen nämner Andersson begreppen 
horisontella respektive vertikala portaler som tänkbara begrepp att kategorisera 
portaler. Horisontella portaler förekommer än så långe mest frekvent. Strukturen i 
informationen i dessa portaler är bred i sin karaktär men tämligen grund vad gäll-
er innehåll. Andersson nämner www.yahoo.com som ett exempel på en horison-
tell portal. Vertikala portaler är däremot enligt Andersson oftast organiserade av 
ett företag eller organisation kring en specifik verksamhet eller ämnesområde. In-
formationsstrukturen på dessa portaler kännetecknas av att innehållet är smalt 
men djupt med kopplingar till andra system och databaser och där portalen syftar 
till att vara ett enhetligt ansikte mot användaren. Typiska vertikala portaler är en-
ligt Andersson olika bankportaler. 

3.2 Strategier 
Vad en strategi innebär är enligt Roos, von Krogh & Roos (1998) svårt att ange 
då detta inte är något entydigt och generellt begrepp. Strategi kan ses dels som 
begrepp och dels som process. Strategi ur begreppsperspektivet har Boston Con-
sulting Group förklarat som att det är ett medvetet sökande efter en handlingsplan 
som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar. Roos et al påpekar att 
begrepp som används inom strategiområdet nyttjas på helt olika sätt beroende på 
personer och organisationer. Det är därför inte möjligt att ange några definitiva 
definitioner som flertalet kan enas kring. Klarhet och precision är därför alltid 
nödvändigt att diskutera för att förstå strategibegreppet. 
 
Roos et al skriver vidare att strategi är kopplat till en överordnad koordinering av 
företagets viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter. Strategin blir på detta sätt ett 
rättesnöre som stöder bland annat fördelning av resurser, identifiering av behov 
och ändringar i organisationen. Genom upprättandet av en strategi menar Roos et 
al att en organisation kan fungera bättre och dessutom öka anpassnings- och för-
ändringsbenägenheten, något som i takt med allt snabbare förändringar blir allt 
viktigare.  

3.2.1 IS/IT-strategi 
Magoulas & Pessi (1998) hänvisar till M.J. Earl som definierar IS-strategin som 
den direktiva plan som ska styra vad man ska göra med IT. IS-strategin är även 
affärsorienterad och behovsorienterad med fokusering på användning av IT, an-
tingen som stöd för den befintliga verksamheten eller som möjliggörare av nya 
strategier. Magoulas & Pessi menar att en IT-strategi till skillnad från en IS-
strategi är mer teknologifokuserad och ska ge riktlinjer kring utformningen och 
förvaltning av en organisations informationsteknologiska infrastruktur. Författar-
na anger vidare att Earl konstaterar att IS-strategin är orienterad kring VAD som 
ska göras medan IT-strategin är mer HUR-orienterad.  



Teori  

17 

3.3 Systemutveckling 
Vad som innefattas i begreppet systemutveckling förklarar Wiktorin (2003) med 
att det vanligen är processen att utveckla någon form av IT-stöd för informations-
hanteringen i en organisation. Wiktorin menar vidare att systemutveckling hand-
lar om att förstå den omgivning inom vilken datorstödet ska verka och vilka krav 
och behov som användarna i denna omgivning ställer på systemet. Utifrån detta 
gäller det sedan att översätta kraven till datorernas värld. 

3.3.1 Systemutvecklingsmodeller 
En systemutvecklingsmodell är enligt Sommerville (2001) en abstrakt representa-
tion av en systemutvecklingsprocess. Det finns olika modeller för systemutveck-
ling beroende på vilken typ av system som ska utvecklas. Ett stort systemutveck-
lingsprojekt innehåller många olika delar som i sin tur använder olika utveck-
lingsmodeller. Andersen (1994) anser att en av de mest generella modellerna som 
beskriver en systemutvecklingsprocess sekventiellt är livscykelmodellen, även 
kallad vattenfallsmodellen (se figur 3.1). 

Förvaltning
och drift

Förändrings-
analys Realisering

Imple-
mentering AvvecklingAnalys Utformning

Valda
utvecklings-

åtgärder

Krav-
specifikation

Realiserbart
informationssystem

Färdig
informa-

tionssystem

Infört
informa-

tionssystem

Systemering

Systemutveckling

 
Figur 3.1 Förändringsanalysen samt kravinsamlingens placering vid systemut-
veckling enligt Livscykelmodellen (Källa: Andersen, 1994 sidan 48) 
 
Vad gäller förändringsanalys och kravinsamling, som är det i utvecklingsproces-
sen som uppsatsen fokuserar kring, hör dessa till de inledande faserna i livscy-
kelmodellen. I fasen förändringsanalysen beskrivs nuläget, önskad situation, för-
ändringsbehov, alternativa åtgärder samt att bestämma vidare utvecklingsarbete. I 
analysfasen analyseras verksamheten för att kunna avgöra på vilket sätt informa-
tionssystemet ska kunna underlätta verksamhetens arbete. Därefter görs en be-
dömning av verksamhetsanalysen och informationssystemets innehåll bestäms. 
Utgången av analysfasen blir en kravspecifikation. 
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3.3.2 Olika utvecklingsalternativ 
Vid systemutveckling finns enligt Turban (2002) ett antal alternativ på hur en ap-
plikation kan väljas att utvecklas. Att köpa en färdig lösning menar Turban kräver 
en väl igenomtänkt planering för att passa både dagens och framtidens behov för 
att inte applikationen alltför tidigt ska bli föråldrad. Ett alternativ kan vara att hyra 
en applikation, det vill säga att antingen låta en extern part installera och ansvara 
för programvaran hos företaget eller att använda en så kallad ASP1-leverantör där 
applikationen fysiskt befinner sig hos ASP-leverantören men som nås via Internet 
eller VAN-lösning2. Att själv utveckla applikationen från början används sällan 
annat än då komponenter inte finns att tillgå då egenutveckling är en dyr och 
långsam process. Ett alternativ kan därför vara att utifrån färdiga komponenter 
antingen genom egen försorg eller via ”outsourcing” av utvecklingsarbetet sätta 
ihop färdigutvecklade komponenter till en applikation. De nämnda alternativen 
har enligt Turban olika för- och nackdelar som beror på olika faktorer. Exempel 
på sådana faktorer kan vara tidsåtgång, kostnad och kunskap. 

3.4 Förändringsanalys 
Ett systemutvecklingsarbete startar med ett behov av att förändra och där är för-
ändringsanalysen enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) den inledande fasen i en 
verksamhetsutveckling där beslut om eventuella förändringar analyseras och fat-
tas. De erfarenheter författarna nämner angående förändringsarbete är att det ofta 
uppkommer problem i samband med själva utförandet. Dessa problem kan vara 
att arbetet sker ostrukturerat och ej enhetligt, att utredningar genomförs isolerat 
utan tillräcklig verksamhetsförankring samt att delproblem och dellösningar be-
handlas utan koppling till en övergripande helhetssyn. Detta leder i sin tur enligt 
författarna till att det blir svårt att få struktur på arbetet och det material som de 
arbetar med samt att det inte leder till tillräckligt goda förändringsåtgärder. Gold-
kuhl & Röstlinger hävdar även att det finns risk för att ytterligare problem skapas 
om förändringsarbetet drivs på för hårt eller tillkommer som en panikåtgärd. För-
fattarna anser att det inte bara gäller att göra en förändringsanalys utan även att 
den görs på ett bra sätt. 
 
I enlighet med Goldkuhl & Röstlinger innebär arbetet med förändringsanalys att 
analysera problem och mål, att formulera förändringsbehov samt att bestämma 
förändringsåtgärder. Genom detta arbete menar författarna att en diagnos ställs 
på problem och verksamhet, vilket leder till lämpliga förändringsåtgärder samt 
bedömning av åtgärdernas konsekvenser. Det viktigaste i inledningsskedet är en-
ligt författarna att ha ett förutsättningslöst förhållningssätt vid behovsinventering-
ar av verksamhetens krav och önskvärda förändringar samt att inte ta några för-
ändringsåtgärder för givna. Författarna anser i högsta grad att förändringsarbetet 

                                                 
1 ASP = Application Service Provider. Företag som erbjuder och administrerar datatjänster, till 
exempel körning av administrativa program, åt andra företag, via ett datornät som Internet. 
2 VAN = Value-Added Network. Hyrd lina tillhandahållen av en tredje part. VAN kan vara ett sätt 
att tillhandahålla en ASP-tjänst. 
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är ett fristående och inledande steg i ett systemutvecklingsprojekt som skall resul-
tera i beslut om åtgärder. 
 

Problemuppfattningar

Förändringsanalys

Ingen
utveckling

Utveckling Avveckling

 
 
Figur 3.2 Avgränsning av förändringsanalys 
(Källa: Goldkuhl & Röstlinger, 1988 sid. 12) 
 
Figur 3.2 ovan visar vad en förändringsanalys kan leda till för förändringsåtgär-
der. Ingen utveckling innebär att en förändring kan vara så enkel att den inte be-
höver utvecklas, det vill säga att den kan införas direkt. Det kan exempelvis vara 
smärre förändringar i arbetsrutiner. Beslut om utveckling bygger på de föränd-
ringsåtgärder som framkommit under förändringsanalysen. En förändringsanalys 
kan även resultera i beslut om avveckling av den analyserade verksamheten. 
 
Enligt Goldkuhl & Röstlinger är förändringsanalys en process som successivt 
preciserar problem och mål och innebär att arbeta med att besvara följande frågor: 
  

• Hur ser våra problemsituationer ut? 
• Vilka mål vill vi uppnå? 
• Vilka problem bör åtgärdas? 
• Vilka olika åtgärder är tänkbara för att uppfylla mål och åtgärda problem? 
• Vilka positiva och negativa effekter kan vi förvänta oss om vi genomför 

åtgärderna? 
• Vilken kombination av åtgärder är mest lämpliga att genomföra ur ett hel-

hetsmässigt perspektiv? 

3.4.1 Problem, mål och verksamhet 
Det första steget i en förändringsanalys anger Goldkuhl & Röstlinger (1998) är att 
identifiera vilka de bakomliggande problemen är. Ett problem är inte ett problem i 
ordets rätta bemärkelse utan innebär att det finns ett nuläge och ett önskat läge. 
Skillnaden mellan det önskade läget och det nuvarande läget tolkas eller värderas 
för att sedan upplevs som antingen problematisk eller oproblematisk. Vid en när-
mare granskning av ett problem och dess orsaker finner man ett antal olika pro-
blem som ofta är relaterade till varandra. Genom att utnyttja problematiska situa-
tioner kan lösningar som är mer kreativa uppstå. Detta förutsätter givetvis att pro-
blemet inte betraktas som ett problem utan som en möjlighet. 
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Figur 3.3 nedan visar hur en situation i verkligheten (nuläget) tillsammans med 
mål och värderingar (önskad situation) tolkas och värderas av aktörerna som se-
dan kommer att uppfatta situationen som problematisk eller oproblematisk. 
 

Situation i
verksamheten

Mål
Värderingar

Problem Icke problem

Tolkning/värdering

eller

 
 
Figur 3.3 Klassificering av situation/problemkonstruktion  
(Källa: Goldkuhl & Röstlinger, 1988 sidan 17). 
 
Mål kan enligt Goldkuhl & Röstlinger ses som en vägledning till vad man vill 
uppnå med verksamheten. Att fastställa mål för verksamheten innebär att alla ak-
törer skall utföra handlingar som gör att verksamheten styr åt samma håll. Om 
mål saknas finns det inte heller något att mäta om verksamheten gör rätt och om 
det finns problem eller inte. Mål är en förutsättning för problem såväl som för be-
hov och åtgärder. I människors verksamheter finns problem och mål. Verksamhe-
ten består av aktiviteter som utförs av människor för att uppnå mål. Den nutida 
situationen i verksamheten består av en beskrivning och analys över hur verk-
samheten fungerar idag. Den framtida situationen innebär en beskrivning av öns-
kemål över hur verksamheten skulle fungera. 

3.4.2 Förändringsbehov och förändringsåtgärd 
Goldkuhl & Röstlinger, (1988) menar att ett förändringsbehov innebär att ange 
önskemål om förändring och i vilken riktning, men inte hur en viss situation skall 
förändras. För att komma fram till lämpligt förändringsbehov utgår man från en 
helhetsuppfattning av problem-, mål- och behovssituationen samt styrka och möj-
ligheter för verksamheten. Där styrkan är det som fungerar bra och är oproblema-
tiskt och där möjligheterna är att på ett nytt sätt se och utnyttja resurser. Föränd-
ringsbehovet illustreras i figur 3.4 nedan. 
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Figur 3.4 Formulering av förändringsbehov 
(Källa: Goldkuhl & Röstlinger, 1988 sidan 35) 
 
En åtgärd är ett möjligt handlingsalternativ för att komma till rätta med ett eller 
flera problem. En förändringsåtgärd anger hur en önskad förändring skall genom-
föras för att tillgodose ett eller flera förändringsbehov. Beroende på vilka åtgärder 
som skall genomföras krävs olika resurser vid genomförande och utveckling. 
 
Goldkuhl & Röstlinger hävdar att en förändringsanalys skall genomföras med en 
bred samverkan av dem som är berörda av problemen och förändringarna. En 
förstudie bör dessutom enligt författarna inte genomföras på en liten grupp av en-
dast utredare utan även anställda och andra brukare. Det är också enligt författar-
na viktigt för dessa att uppnå direkt inflytande över problemformulering och pro-
blemanalys. Genom att ett brett användarinflytande införs bidrar detta till bättre 
lösningar. Goldkuhl & Röstlinger anser även att utredare är experter på att utreda, 
medan användare är experter på att hantera olika delar av verksamheten. 

3.5 Krav 
Wiktorin (2003) menar att en bra kravbild är en av de mest avgörande framgångs-
faktorerna för ett systemutvecklingsprojekt. En beställare som uttrycker ett behov 
av en produkt eller tjänst har med största sannolikhet en tanke på hur verksamhe-
ten kan påverkas av produkten/tjänsten. Wiktorin ser detta som ett uttryck för en 
målbild som speglar beställarens behov. Av detta följer att ur målen kan kraven 
på produkten/tjänsten härledas. Kraven blir en förädling av målen och pekar på 
vad beställaren förväntar sig från IT-stödet. 
 
Wiktorin skriver vidare att ett krav alltid har ett ursprung, ett motiv samt ett reali-
seringsobjekt där ursprunget är intressenten som har behovet och realiseringsob-
jektet är det resulterade IT-systemet (se figur 3.5): 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Sambandet intressent, krav och IT-system 
(Källa: Wiktorin, 2003 sidan 113) 

Intressent Behov Mål Krav IT-system 
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På frågan om vad som egentligen är ett krav framhåller Wiktorin att tolkningen av 
vad krav är ofta är diffus. Beskrivningar av krav kan vara allt ifrån vaga önskemål 
till väldigt tydliga och mätbara preciseringar. Sommerville (2001) anser också att 
begreppet krav inte används på ett konsekvent sätt inom systemutveckling. Enligt 
Sommerville kan ett krav, på en hög och ogripbar nivå, liknas med ett abstrakt 
uttalande om vad systemet skall tillhandahålla för tjänst, eller vilka begränsningar 
ett system skall ha. 

3.6 Kravinsamling 
Kravinsamling eller kravfångst handlar enligt Sommerville & Sawyer (1998) om 
processen att upptäcka kraven för ett system genom kommunikation med kunder, 
användare och andra intressenter som kan ha nytta av systemet. 
 
Kravfångst är enligt Kotonya & Sommerville (1998) en betydligt mer komplex 
process än vad man tror. Kunderna har sällan en klar uppfattning om vad deras 
krav är och olika människor från olika delar av organisationen kan ha motstridan-
de krav. Detta gör insamlingen av krav mer komplicerad än att enbart hämta in 
kraven från kunderna. Snarare kommer det att handla om komplexa förhandlingar 
med alla systemets intressenter. 
 
Kotonya & Sommerville betonar vikten av en effektiv kravinsamling. Om kun-
dens verkliga önskemål inte upptäcks så kommer det slutliga systemet sannolikt 
inte att tillfredsställa kunden. Graden av hur väl ett system accepteras av använ-
darna är helt beroende av i vilken utsträckning systemet möter kundernas behov 
och kommer att underlätta deras arbete. Acceptansen av ett system är inte alltid 
lätt utvärdera då det finns en mängd intressenter som direkt eller indirekt har nytta 
av systemet och dessa dessutom har olika kriterier för att bedöma systemet. 
 
I kravfångsten arbetar, enligt Kotonya & Sommerville, utvecklare tillsammans 
med både kunder och slutanvändare för att identifiera vad systemet ska lösa, vilka 
tjänster som ska tillhandahållas, vilken prestanda systemet ska ha, hårdvarumäs-
siga begränsningar och så vidare. Kravinsamlingen handlar enligt författarna inte 
enbart om att fråga människor vad de vill ha. Det gäller även att analysera organi-
sationen, applikationsdomänen och affärsprocesser inom vilken system ska verka. 
 
Kravanalys och diskussioner, menar Kotonya & Sommerville, är processer som 
hör nära samman med kravfångst. Målet med analys och diskussion är att komma 
fram till en uppsättning krav som är fullständiga och konsistenta. Dessa krav bör 
vara otvetydiga så att de kan utgöra basen för systemutvecklingsprocessen. Under 
analysen upptäcks ofta missade krav, behov som står i konflikt med varandra, tve-
tydiga och överlappande krav men även orealistiska krav. 

3.6.1 Användarkommunikation vid krav 
Enligt Macaulay (1996) är en avgörande aspekt vid framställandet av ett funge-
rande system att förstå användarnas och intressenternas behov. Författaren menar 
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att kravinsamlaren ofta ses som den som har ansvar för att locka fram vilka krav 
som användarna ställer på systemet. Problem menar författaren kan uppstå i 
kommunikationen mellan användare och utvecklare men även att identifiera olika 
intressenters behov av vad systemet ska kunna göra. 
 
Här hänvisar Macaulay till Avison och Wood-Harper som menar att vid använ-
darmedverkan, oavsett typ av informationssystem, så utgår man ifrån att alla an-
vändare kan bidra och tjäna på systemet, något som borde öka sannolikheten att 
lyckas med systemet. Medverkan kan ta olika former, exempelvis kan användarna 
bistå vid problemanalys, vara med och utforma enkäter kring jobbtillfredställelse, 
ställa upp framtida mål för effektivitet och måltillfredsställelse. 

3.6.2 Kravinsamlingstekniker 
Kotonya & Sommerville (1998) anser att de som arbetar med kravfångst måste i 
regel använda sig av olika tekniker för att fånga in kraven från systemets olika 
intressenter. Mycket av kunskapen kring kravinsamling handlar om att läsa do-
kumentation om systemet och föra dialog med berörda människor. Ett antal fakto-
rer finns dock som gör att kravinsamlingen i vissa fall misslyckas. Otillräckligt 
med avsatt tid för kravinsamling, att kravinsamlaren är dåligt förberedd eller att 
intressenterna helt enkelt inte vill ha ett nytt system är omständigheter som enligt 
författarna bidrar till dåligt utförd kravinsamling. 
 
Intervjuer är en vanlig teknik för kravinsamling. Intervjuer kan antingen vara fast 
strukturerade med en uppsättning fördefinierade frågor eller löst strukturerade där 
frågeguide saknas och där frågeställare och intressent för en öppen diskussion 
kring vad man önskar få ut av systemet. Vanligt är att intervjuformen är att hänfö-
ra någonstans mittemellan dessa typer. 
 
Scenarier är ett annat sätt att fånga kraven på systemet. Scenarier innebär att man 
specificerar ett antal tänkta utfall för att på så sätt klargöra kraven på systemet. I 
denna interaktionsbeskrivning mellan användare och system beskrivs vad som 
görs och vilken information som systemet kräver för att utföra den uppgift som 
scenariet illustrerar. Scenarier kan ses som berättelser som förklarar hur systemet 
används. Ett annat vanligt uttryck för denna teknik är användningsfall.  

3.7 Kravdokumentet 
Kravdokumentet, som ibland kallas för kravspecifikation, är enligt Sommerville 
(2001) det dokument som anger vad som krävs av systemutvecklarna. Dokumen-
tet bör innehålla både användarkraven för ett system och en detaljerad specifika-
tion för systemkraven. Ibland sätts dessa två typer av krav ihop i samma doku-
ment. I andra fall definieras användarnas krav i en introduktion till systemkravs-
specifikationen. Om det är ett stort antal krav kan systemkraven presenteras i ett 
separat dokument. 
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3.7.1 Funktionella och icke-funktionella krav 
Sommerville (2001) skriver att de funktionella kraven för ett system beskriver 
funktionaliteter eller tjänster som det aktuella systemet förväntas tillhandahålla. 
Detta beror på vilken typ av mjukvara som ska utvecklas, vilka de förväntade an-
vändarna är och vilket typ av system som ska utvecklas. När de uttrycks som an-
vändarkrav beskrivs de vanligtvis på ett ganska generellt sätt medan de funktio-
nella systemkraven beskriver funktionerna i detalj, dess input, output och undan-
tag. 
 
Icke-funktionella krav är enligt Sommerville krav som inte direkt rör de speciella 
funktionerna som är levererade av systemet. Dessa kan vara systemegenskaper 
såsom svarstider, pålitlighet och lagringsutrymme. Många icke-funktionella krav 
relaterar till systemet som helhet och inte till delarna för sig vilket gör dessa mer 
kritiska än individuella funktionskrav. Hela systemet blir ostabilt om inte de icke-
funktionella systemkraven möts. Icke-funktionella krav uppstår genom exempel-
vis användarnas behov, budgetbegränsningar, organisatorisk policy, behovet av 
samverkan mellan andra mjuk- och hårdvaror samt externa faktorer såsom säker-
hetsbestämmelser. I princip skall de funktionella och icke-funktionella kraven 
vara uppdelade i kravdokumentet men det är enligt Sommerville svårt att göra 
detta då det blir svårt att se sambanden mellan dem.  

3.7.2 Användarkrav och systemkrav 
Sommerville (2001) uttrycker att funktionella och icke-funktionella krav beskrivs 
på två olika sätt. Han skiljer på systemkrav och användarkrav. Användarnas krav 
för ett system beskriver de funktionella och icke-funktionella kraven med ett ne-
utralt språk på en hög abstraktionsnivå så att de förstås av systemets användare 
som saknat tekniskt kunnande. Systemkraven beskriver systemets egenskaper och 
användarnas krav på funktionerna i en mer detaljerad dokumentation. Den inne-
håller vad systemet ska göra och hur det ska implementeras samt tjänar som 
grund för ett implementationskontrakt och används i början av systemdesignen. 

3.8 Marknadsföring 
Marknadsföring handlar enligt Kotler & Armstrong (1987) inte bara om att sälja 
utan även om att identifiera kundbehov, utveckla bra produkter, prissättning, dis-
tribution och att skapa efterfrågan så att produkterna säljer sig själv. Grunden för 
vad marknadsföring består av och vad som ligger bakom bra marknadsföring av 
produkter eller tjänster, är enligt Kotler & Armstrong följande: 
 
Behov: Det mest grundläggande konceptet för människan är de mänskliga beho-
ven. Ett mänskligt behov är väldigt komplext och består av enkla fysiska behov 
såsom behov av bostad, mat, kläder, värme och säkerhet, sociala behov består av 
tillhörighet och närhet, individuella behov består av kunskap och att uttrycka sig 
själv. Om något behov inte uppfylls är en person enligt Kotler & Armstrong 
olycklig och försöker således antingen söka efter ett objekt som kan uppfylla detta 
behov eller så försöker personen att minska på behovet. 
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Begär: Det mänskliga begäret skapas av kulturen som människan befinner sig i 
och av den individuella personligheten. 
 
Krav: Människor har obegränsade önskemål men begränsade resurser vilket gör 
att de väljer produkter som ger mest tillfredsställelse utifrån befintliga tillgångar, 
det vill säga det som ger mest för pengarna. Människor väljer produkter vars för-
delar mäter upp till begäret och resurserna. 
 
Produkter: Mänskliga behov, begär och krav ger en hänvisning till att det finns 
produkter som tillfredställer dem. En produkt är vad som helst som kan erbjudas 
en marknad och som uppfyller ett behov eller begär. Ju närmare en produkt mat-
char en konsuments begär, desto mer framgångsrik blir den. 
 
Utbyte: Marknadsföring uppstår när människor bestämmer sig för att tillfredställa 
behov och begär genom utbyte. Utbyte är en handling av att anskaffa ett önskat 
objekt från någon genom att erbjuda någonting tillbaka. Kärnan i marknadsfö-
ringen är utbyte. För att ett utbyte skall ske gäller det att ett flertal villkor till-
fredsställs. Det måste bland annat finnas två parter där varje part har något som är 
värdefullt för den andra, varje part måste vilja byta, varje part måste känna sig fri 
att acceptera eller avvisa varandras erbjudanden. 
 
Transaktion: En transaktion består av byte av värden mellan två parter. Alla 
transaktioner involverar inte pengar, utan handlar om att marknaden består av 
handlingar som görs för att uppnå en önskad respons. 
 
Marknader: Är en uppsättning aktuella och potentiella köpare av en produkt. 

3.9 Inlärning 
För att kunna förklara och förutse beteenden gäller det enligt Robbins (2001) att 
förstå hur människor lär sig. Lärandet är enligt författaren en permanent föränd-
ring i ett beteende som uppstår som ett resultat av erfarenhet. Det finns olika in-
lärningsteorier, dessa är enligt författaren Klassisk betingning, Operant beting-
ning och Social inlärning. 
 
Klassisk betingning innebär enligt Robbins att en individ svarar på en stimulans 
som i vanliga fall inte skulle frambringa en sådan respons. Ett exempel på detta är 
det kända experimentet med Pavlovs hundar där dessa lärdes att länka samman 
klockringning med mat. Ett sådant beteende kan enligt Robbins skapas inom or-
ganisationer genom att en neutral betingelse kopplas samman med en betingelse 
som leder till en speciell reaktion. På detta sätt kan den neutrala betingelsen en-
sam leda till den önskade reaktionen. Klassisk betingning skapar ett reflexartat 
eller spontant beteende. 
 
Operant betingning innebär enligt Robbins att ett beteende är resultatet av dess 
konsekvenser. Människor lär sig beteende genom att få någonting de vill ha eller 
genom att undvika någonting de inte vill ha. Författaren anser att benägenheten 



Teori  

26 

att återupprepa ett sådant beteende påverkas av förstärkningen eller avsaknaden 
av förstärkning som kommer som en konsekvens av ett beteende. Förstärkning 
stärker därför ett beteende och ökar sannolikheten att det blir upprepat. Operant 
betingning innebär att beteendet är frivilligt eller inlärt och ett resultat av konse-
kvenser. 
 
Social inlärning är enligt Robbins en förlängning av klassisk betingning och om-
fattar även vikten av iakttagelseförmåga när det gäller inlärning. Robbins anser att 
människor reagerar på hur de uppfattar och definierar konsekvenser. Social inlär-
ning innebär enligt författaren att individer kan lära sig genom observation av 
andra människors beteenden samt även genom direkta erfarenheter. 

3.9.1 Skapa Beteende 
Att skapa ett beteende handlar enligt Robbins (2001) om att systematiskt förstärka 
varje lyckat steg som flyttar individen närmare det önskade beteendet. Det finns 
fyra olika metoder enligt Robbins för att skapa ett beteende. Dessa är positiv för-
stärkning, negativ förstärkning, bestraffning och utrotning. 
 

• Positiv förstärkning innebär att ett beteende följs av någonting trevligt, 
det kan till exempel vara beröm. 

 
• Negativ förstärkning innebär att ett beteende följs av ett upphörande eller 

tillbakadragande av någonting obehagligt, det vill säga att ett beteende lärs 
in som gör att någonting obehagligt kan undvikas. 

 
• Bestraffning innebär att skapa ett obehagligt villkor i försök att eliminera 

ett oönskat beteende, det kan till exempel vara att banker tar ut extra av-
gifter för att lösa i checkar. 

 
• Utrotning kallas det när man tar bort all förstärkning som följer till ett be-

teende. När ett beteende inte förstärks kommer det att gradvis försvinna. 
 
Enligt Robbins resulterar både positiv och negativ förstärkning i inlärning, det 
stärker ett beteende och ökar sannolikheten att beteendet upprepas. 
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4 Förstudie 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av den förstudie som genomförts. 
Förstudiens syfte har varit att ge en allmän orientering kring tjänster som bo-
stadsföretag i allmänhet erbjuder sina hyresgäster, vilka de avser att införa samt 
vad de anser om framtida tjänster. I de funktioner och tjänster som redovisas här 
ingår även de som inte är interaktiva. Meningen med att även visa dessa är att ge 
en så bred helhetsbild som möjligt av vilka portaltjänster som i dagsläget finns.  
 
En inledande identifiering av tänkbara kommunala bostadsföretag gjordes genom 
att följa länk från allmännyttans bostadsorganisation SABO: s webbsida, SABO 
(2003), där kommunala bostadsföretag finns redovisade med länkar till respektive 
bostadsföretag. Till SABO finns 320 kommunala bostadsföretag anslutna och är 
på webbsidan redovisade länsvis. Urvalet skedde på det sätt som finns beskrivet i 
metodkapitlet. Resultatet av urvalsprocessen blev att tre kommunala bostadsföre-
tag undersöktes närmare. Respektive bostadsföretag kontaktades per telefon för 
att få information kring vilka tjänster de erbjuder sina hyresgäster. Vid telefontill-
fället frågades även om deras uppfattning kring eventuella framtida tjänster. 

4.1 Tjänster som bostadsföretag erbjuder hyresgäster 
 

AB Botkyrkabyggen Hyresbostäder Norrköping 
AB 

Helsingborgshem AB 

• Serviceanmälan (felanmä-
lan, e-post) 

• Nyheter 
• Hyresgästpärm 
• Annonsering via Marknads-

Torget 
• Anslagstavla 
• Konferensgrupper 
• Tvättstugebokning 
• Ansökan om parkeringsplats 

• Serviceanmälan (felanmä-
lan, e-post) 

• Nyheter 
• Hyresgästpärm 
• Annonsering via Marknads-

Torget 
• Anslagstavlan 
• Konferensgrupper 
• Tvättstugebokning 
• Kontroll av el-, vatten- och 

värmeförbrukning. (Vissa 
fastigheter)  

• Registrering som bostadssö-
kande 

• Söka bostad 
• Intresseanmälan för bostad 
• Skapa sökprofil för erbju-

danden via e-post 
• Göra boendekalkyl 
 

• Felanmälan (e-post) 
• Bokning av tvättstuga 
• Komfortmätning av el-, vat-

ten- och värmeförbrukning 
(vissa lägenheter) 

• Fördjupad information om 
lediga lägenheter 

• Intresseanmälan (anmäla, 
uppdatera och ändra, få 
uppföljning) 

• Erbjudanden och presenta-
tion av lediga lägenheter via 
e-post. 

• Bevakning av lediga lägen-
heter 

• Kundtorget ger tips kring 
boendet 

• Chat med andra hyresgäster 
• Marknadsplats (köp och 

sälj) 
• Bytesmarknad (lägenheter) 

 
Två av de tre bostadsföretagen, Helsingborgshem AB och Hyresbostäder Norrkö-
ping AB, erbjuder individuell mätning av el-, vatten- och värmeförbrukning. Hel-
singborgshem AB kommer framöver att integrera tjänsten ytterligare med porta-
len så att hyresgästen kommer åt statistik över historiska värden för den enskilda 
lägenheten. 
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AB Botkyrka ser individuell mätning av el- och vattenförbrukning och att hyres-
gästen själv ska kunna reglera exempelvis inomhustemperaturen som intressanta 
men inte aktuella i dagsläget. Denna typ av lösning menar de av kostnadsskäl en-
dast är möjlig att införa i samband med nybyggnation. Kostnaden med att införa 
denna typ av tjänster i befintliga fastigheter, med nödvändiga investeringar, är i 
dagsläget alltför kostsamt. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående material är utbudet av de tjänster som er-
bjuds följande: 
 

• Serviceanmälan (Felanmälan, via e-post) 
• Annonsering (köp och sälj) via marknadstorg 
• Tvättstugebokning 
• Ansökan om parkeringsplats 
• Komfortmätning av el-, vatten- och värmeförbrukning 
• Anslagstavla 
• Konferensgrupper 
• Registrering som bostadssökande 
• Bevakning av lediga lägenheter 
• Skapa intresseprofil  
• Erbjudanden via e-post om lediga lägenheter utifrån intresseprofil 
• Intresseanmälan av lägenhet  
• Fördjupad information om lägenhet 
• Göra boendekalkyl 
• Chat med andra hyresgäster 
• Nyheter 
• Hyresgästpärm 

4.2 Framtida tjänster 
 

AB Botkyrkabyggen Hyresbostäder Norrköping 
AB Helsingborgshem AB 

• visning av lägenheter 
• filmvisning 
 

Uppgift saknas • Lägenhetsstatus (till exempel 
utfört underhåll) 

• Visning av rum i lägenheter 
• Trygghetslarm och brand-

larm via lokalt nätverk 
• Panel i lägenhet eller trapp-

hus för visning av informa-
tion från hyresvärd. 
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5 Empiri 
I detta kapitel redovisas det empiriska material som samlats in. I fallstudien har 
två bostadsföretag samt de hyresgästföreningar som företräder hyresgästerna 
intervjuats. Intervjuguiderna med frågorna som ställdes finns redovisade i bila-
gan. Bostadsföretagen har varit två kommunala bostadsföretag, AB Förvaltaren 
(nedan kallad Förvaltaren) samt Stiftelsen Bodenbo (nedan kallad Bodenbo). Hy-
resgästföreningarna har varit de som är verksamma inom respektive bostadsföre-
tags område, det vill säga Hyresgästföreningen Region Stockholm respektive Re-
gion Norrland (nedan kallade HGF Sthlm samt HGF Norr). 

5.1 AB Förvaltaren 
I detta avsnitt görs först en kort presentation av Förvaltaren (Sundbybergs kom-
munala bostadsföretag) samt av respondenten som intervjuats. Därefter redovisas 
det insamlade materialet. 

5.1.1 Beskrivning av organisation och respondent 
Förvaltaren äger, hyr ut och förvaltar ca 9 500 lägenheter samt drygt 252 000 m2 
affärslokaler inom Sundbybergs kommun. Företaget omsätter ca 800 Mkr per år 
och har ca 150 anställda, fördelade på affärsområdena bostäder och lokaler samt 
delar som har stödjande funktioner till dessa. Förvaltaren har egen IT-avdelning 
som arbetar med både utveckling och drift/förvaltning av de system som används 
inom verksamheten. IT-avdelningen har tillsammans med ett extern konsultbolag 
utvecklat ett eget kundvårdssystem kallat KundNet. KundNet kan sägas vara en 
korsning mellan ett kundvårdssystem och ett fastighetssystem som stöder mycket 
av det administrativa arbetet inom företaget. Den person som intervjuats arbetar 
på IT-avdelningen som projektadministratör och har arbetat på företaget i ca 1 år. 
Respondentens har i sitt arbete ansvar för det tjänster som finns tillgängliga på 
företagets webbportal. Respondenten arbetar även som projektledare i samband 
med implementering av olika förändringar på webbportalen samt med testverk-
samhet som rör webbportalen och kundvårdssystemet KundNet. 

5.1.2 Portaler och funktioner 
Respondenten anger att webbportalen har funnits i dess nuvarande form i ca två 
år. Det tjänsteutbud som finns idag har enligt respondenten successivt införts se-
dan introduktionen. För att få tillgång till de tjänster som Förvaltaren erbjuder 
tillhandahålls en inloggningsfunktion där hyresgästerna med hjälp av användar-
namn och lösenord får tillgång till en dynamisk sida kallad ”Min personliga sida”. 
De tjänster som hyresgästen får tillgång till är enligt respondenten följande: 
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• Service- och felanmälan 
• Tillvalskatalog 
• Mina köplatser 
• Bytesannonsen 
• Bokning av tvättstuga 

 
Tjänsten för service- och felanmälan, berättar respondenten, var den tjänst som 
tillkom allra först. Det unika för tjänsten är att när hyresgästen skickar en service- 
och felanmälan resulterar detta i att anmälan registreras direkt i kundvårdssyste-
met KundNet. Därefter kan de olika områdesansvariga, så kallade kundvärdar, via 
datorn enkelt plocka upp ärendena för vidare bearbetning och eventuell förmed-
ling till entreprenör för åtgärd. Motivet till att Förvaltaren valt att utveckla tjäns-
ten är enligt respondenten tvådelat, det ena motivet är att underlätta och effektivi-
sera administrationen för kundvärdarna, det andra att ge hyresgästen fler sätt att få 
kontakt med Förvaltaren. Respondenten menar att tjänsten innebär att hyresgästen 
kan göra sin felanmälan oberoende av tid och plats. 
 
Tillvalskatalogen är en tjänst som enligt respondenten tillämpas istället för löpan-
de underhåll. I korthet innebär tjänsten att hyresgästen själv kan påverka standar-
den i sin lägenhet genom att göra tillval på befintlig standard mot en viss höjning 
av månadshyran. Syftet med tjänsten kan ses i det att hyresgästen på ett enkelt sätt 
via webbportalen kan göra önskade tillval och direkt se vad pålägget blir på må-
nadshyran. 
 
Tjänsten Mina köplatser är den tjänst där hyresgästen har möjlighet att ställa sig 
på kö för att få en annan lägenhet inom Förvaltaren. Tjänsten hanterar även anmä-
lan för att söka garage- eller parkeringsplats. Via tjänsten kan dessutom hyresgäs-
ten se erbjudanden som erhållits av gjorda ansökningar. 
 
En tjänst som påminner om Mina köplatser är funktionen Bytesannonsen som er-
bjuder möjlighet för hyresgäster att sinsemellan byta lägenhet. Vidare berättar re-
spondenten att det förutom de nämnda tjänsterna även finns en ”öppen” tjänst för 
ansökan av lägenhet för dem som inte redan är boende hos Förvaltaren. 
 
På frågan om vilken affärsnytta som portaltjänsterna ger Förvaltaren anser re-
spondenten att det i dagsläget är svårbedömt. Affärsnyttan kommer först och 
främst av att kundvärdarna och säljare använder kundvårdssystemet för att få han-
teringen av olika ärenden att bli mer effektivt och tidsbesparande. Respondenten 
menar att stor vikt har lagts på kundvårdssystemet. Respondenten upplever mer 
att tjänsterna i portalen har betraktats som en positiv effekt av utvecklingsarbetet 
av kundvårdssystemet. 
 
Vad gäller tjänster som ger kundnytta lyfter respondenten främst fram service- 
och felanmälan samt bokning av tvättstuga. Respondentens uppfattning är att des-
sa ger hyresgästerna en ökad flexibilitet och gör hyresgästen oberoende av tid och 
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plats. Vad gäller service- och felanmälan har hyresgästen en större kontroll över 
ärendet då statusen hela tiden kan följas. 
 
Respondenten anser att de inte fått önskemål om specifika tjänster från hyresgäs-
terna. Däremot får Förvaltaren reaktioner om det är någon av de befintliga tjäns-
terna som inte fungerar tillfredsställande. Exempelvis har bostadsbytartjänsten 
omarbetats efter synpunkter från hyresgästerna. 

5.1.3 Strategier och förändringsarbete 
En formulerad IT-strategi finns enligt respondenten uppställd. IT-strategin upprät-
tades med hjälp från externt anlitat konsultbolag. Det var utifrån denna strategi 
som utvecklingen av kundvårdssystemet började. I strategin finns även en klart 
formulerad strävan att i samband med KundNet även utveckla portalen ut mot hy-
resgästerna. 
 
En annan viktig strategi har varit att ge samtliga boende möjlighet till bredbands-
uppkoppling. Då denna möjlighet redan existerade vid starten av utvecklingen av 
kundvårdssystemet satsade Förvaltaren målmedvetet på att även utveckla portalen 
ut mot hyresgästerna.  
 
Respondenten menar att det förändringsarbete som ägt rum, och har samband med 
utvecklandet av portalen, är arbetet med att ta fram visionen Livsrum för Dig. 
Syftet med förändringsarbetet har enligt respondenten varit att gå från fastighets-
fokusering till att sätta kunden i fokus. 
 
Vad gäller uppställda mål för användningsgraden av de olika tjänsterna svarar re-
spondenten att de inte ställt upp några sådana. Detta menar respondenten hör 
samman med att Förvaltaren inte marknadsfört portaltjänsterna i någon större om-
fattning. Fokus har kommit att vara runt utvecklingen av KundNet, kundvårdssy-
stemet, som är förutsättningen för att portaltjänsterna kunnat skapas. Det har fun-
nits notiser om portalen och dess tjänster i den egna kundtidningen. Varje hyres-
gäst har dock fått användarnamn och lösenord, tillsammans med information 
kring portaltjänsterna, utskickat till sig. Dessutom håller varje kundvärd ett väl-
komstmöte med varje nyinflyttad hyresgäst där det informeras om portalen. 

5.1.4 Kravinsamling 
Som respondenten nämnt tidigare har utvecklingsarbetet skett i samarbete med ett 
externt konsultbolag. Arbetet har inte utgått ifrån några färdigt formulerade krav-
specifikationer. Snarare har karaktären varit sådan att kravspecifikationerna vuxit 
fram under arbetets gång. Vidare har specifikationerna ständigt ifrågasatts och 
kontinuerligt ändrats och uppdaterats. Vad gäller identifieringen av tjänsteinne-
hållet i portalen uppger respondenten att någon kontakt med slutanvändarna (det 
vill säga hyresgästerna) i form av enkäter eller intervjuer har inte gjorts. Istället 
menar respondenten att IT-chefen anser sig ha haft en tydlig bild över vilka tjäns-
ter som efterfrågades. Kravinsamlingen har därför byggt på erfarenhet som finns 
inom IT-avdelningen och inom bostadsföretaget. 
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Respondenten menar att en viktig del har varit att få gränssnittet mellan portal och 
kundvårdssystem att fungera. För detta valde Förvaltaren att investera i en arki-
tektur med plattformen EPiServer (för vidare läsning se www.episerver.com). 
EPiServer kan ses som ett administratörsgränssnitt och fungerar som ett redige-
ringsverktyg för webbadministratören. EPiServer som plattform är utformad för 
att kunna kopplas till andra system speciellt med tanke på portalsystem. Ansvaret 
för uppbyggnaden av arkitekturen uppger respondenten har legat på den externa 
konsulten. Någon teknisk begränsning känner inte respondenten till skulle finnas i 
arkitekturen. Något som respondenten menar till stora delar beror på att man val-
de EPiServer redan i samband med starten av utvecklingsarbetet med kundvårds-
systemet. I och med detta har anpassningar mellan EPiServer och kundvårdssy-
stem kontinuerligt kunnat göras. 

5.1.5 Framtiden 
Enligt respondenten finns det i dagsläget inte planer på att införa några nya tjäns-
ter i portalen för kunderna. Den utveckling som sker av tjänster via portalen är 
mer den del som berör de entreprenörer man samarbetar med. I framtiden ser re-
spondenten tjänster kring telemetri som intressant. Med telemetri avses tjänster 
som på kundnivå ger möjligheter att se exempelvis förbrukning av vatten och el 
men även för hyresgästen att kunna styra innetemperaturen i lägenheten på olika 
sätt. 

5.2 Hyresgästföreningen Region Stockholm 
Hyresgästföreningen är en demokratisk organisation för hyresgäster. Föreningen 
organiserar en halv miljon hushåll. Nästan varannan hyresgäst är medlem i Hy-
resgästföreningen vilket gör föreningen till en av landets största folkrörelser och 
den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen finns i 3 000 bo-
stadsområden runt om i landet. Föreningen verkar för rimliga hyror, inflytande 
och trygghet samt är en partipolitiskt obunden organisation. 
 
HGF Sthlm är en av landets största hyresgästföreningar med ca 154 000 med-
lemmar och utgörs av Stockholms län med undantag för Norrtälje kommun. Inom 
regionen finns 29 lokala hyresgästföreningar med styrelser som arbetar med bo-
stadsfrågor i sin kommun eller stadsdel. Drygt 6 000 medlemmar är aktiva i före-
ningen som förtroendevalda och som valts att företräda organisationen och dess 
medlemmar. Personen som intervjuats arbetar i den länsgrupp som ingår i för-
handlingsenheten inom regionen. Gruppen ansvarar både för allmännyttig och 
privata förhandlingar inom Stockholms län. Respondenten arbetar som förhand-
lingsledare mot bland annat Förvaltaren. 

5.2.1 Uppfattningar om webbtjänster 
När det gäller den allmänna kännedomen bland hyresgästerna kring de tjänster 
och funktioner som Förvaltaren erbjuder anser respondenten att det finns en viss 
medvetenhet inom vissa grupper. Det är framför allt en generationsfråga. Om re-
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spondenten pratar med äldre människor är det vanligt att de uttrycker att de inte 
har så stor kännedom om webbplatsen medan andra utnyttjar den mer. 

5.2.2 Tjänster 
Respondentens uppfattning angående vilka tjänster som används mest anser re-
spondenten tjänsten för lägenhetsbyten samt felanmälan vara de mest använda. 
Den tjänst som hyresgästen använder mest är utan tvekan enligt respondenten lä-
genhetsbyten. Det finns även andra tjänster såsom bokning av tvättstuga inom 
vissa av Förvaltarens bostadsområden. Anledningen till att många ringer in sin 
felanmälan kan vara att de vill få personlig kontakt. De problem som kan uppstå i 
samband med traditionell felanmälan är tillgänglighet i form av telefontider och 
telefonköer samt att få tag i rätt personer. Respondenten upplever att de som an-
vänder tjänsterna och har tagit dem till sig uppfattar tjänsterna som smidiga efter-
som de kan boka tvättstuga och bastu direkt på webbportalen utan att befinna sig 
vid den aktuella lokalen. På frågan om det finns tjänster som hyresgästerna idag 
inte har men som de skulle önska sig svarar respondenten något fundersamt att 
det inte finns något som respondenten hört. Tjänster för att boka olika typer av 
gemensamhetslokaler tror respondenten skulle uppskattas av hyresgästerna. 
 
De nackdelar respondenten har kommit i kontakt med gällande webbportalens 
tjänster är att felanmälan skulle användas mer om svarskvitto eller bekräftelse 
skulle komma efter inskickad felanmälan. Som det ser ut i dag kan det dröja innan 
hyresgästen får respons på insänd anmälan eller så får de inget svar förrän kvar-
tersvärden kontaktar hyresgästen. 
 
Den funktion som stödjer systemet för valfritt lägenhetsunderhåll gör att hyrorna 
påverkas av hyresgästen beroende på hur mycket de väljer att rusta lägenheten. På 
frågan om hur hyresgästerna och HGF Sthlm ställer sig till tjänster som påverkar 
hyrorna svarar respondenten att vad gäller tillvalskatalogen är det positivt att hy-
resgästen själv kan välja hur mycket som ska renoveras. Den nackdel som uppstår 
med en lägenhet som är kraftigt upprustad är att den kan bli svår att hyra ut eller 
att den som hyr får höga kostnader på grund av föregående hyresgästs val av upp-
rustning. Respondenten har vidare erfarenhet kring hyresgästers åsikter kring te-
lemetritjänster. Visserligen är detta tjänster som Förvaltaren inte i dagsläget er-
bjuder men denna typ av tjänster, menar respondenten, har en form av rättvise-
stämpel över sig. Respondenten menar att hyresgäster är mer positiv till denna typ 
av tjänster än vad man förväntat sig. 
 
Då det blir tal om renoveringar eller då det byggs nya hus kommer frågor som rör 
ny teknik upp och det finns en ökad medvetenhet i samband med att fler och fler 
tillhör generationen som har vana av Internet. Dessutom är energikostnader en 
sådan stor del i boendet att fler bostadsföretag börjar diskutera frågan om att infö-
ra telemetri vid renoveringar eller nybyggen. Viktiga faktorer när det gäller såda-
na investeringar är att kostnaderna för telemetrin inte får läggas så att fördelen 
försvinner för hyresgästerna. 
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5.2.3 Behov 
En efterfrågan av portalen och dess tjänster har enligt respondenten i första hand 
inte kommit från hyresgästerna. Behovet av en tjänst skapas enligt respondenten i 
första hand vartefter bostadsföretaget försöker hitta vägar att minska arbetsbelast-
ningen bland deras personal. I frågan om att utöka antalet tjänster svarar respon-
denten att det är en generationsfråga eftersom intresset i första hand ligger hos de 
yngre. De ser det som en höjd standard med fiberoptik och dess möjligheter till 
utökade användningsområden. Respondenten tror att det bland de yngre finns ett 
relativt utbrett intresse för den här typen av webbteknik. 

5.2.4 Kravinsamling 
Respondenten har inte upplevt att hyresgästerna fått vara med och påverka utbu-
det av tjänster på portalen. Han anser att allt samråd med hyresgäster över lag är 
bra. Det kan även gälla vid utvecklingen av webbportalen. Hyresgästerna kan ha 
väldigt olika önskemål och ju mer bostadsföretagen rådfrågar hyresgästerna desto 
mer lär de sig om hyresgästernas önskemål. 

5.2.5 Information om tjänster 
Hyresgästerna har enligt respondenten fått information om webbportalen genom 
Förvaltarens kundtidning ”Mina Kvarter”. Den informationen handlade om vilka 
de olika tjänsterna var och möjligheterna med att nyttja dem. När det gäller hur 
hyresgästerna vill bli informerade om att tjänsterna finns samt hur Förvaltaren ska 
göra för att få hyresgästerna att aktivt använda sig av portalen, svarar responden-
ten att personlig information i form av ”öppet hus” i de lokala kvarteren och på 
huvudkontoret skulle kunna vara lämpliga sätt. Det kanske inte blir så välbesökt 
men respondenten vet att den formen av informationstillfällen efterfrågas. På så 
sätt kan personer med liten erfarenhet få praktisk hjälp och handledning. För att 
involvera hyresgästerna i olika frågor tycker respondenten att samrådsmöten är en 
bra lösning. Det finns många lokala hyresgästföreningar i Sundbyberg som skulle 
kunna användas som kanaler för att nå ut med information till hyresgästerna. Det 
har enligt respondenten inte funnits några undersökningar i form av enkäter angå-
ende webbportalen, men respondenten anser att det mycket väl skulle kunna göras 
eftersom det genomförs enkätundersökningar för andra syften. 

5.3 Stiftelsen Bodenbo 
I detta avsnitt görs först en kort presentation av Bodenbo samt av respondenten 
som intervjuats. Därefter följer redovisning av det insamlade materialet. 

5.3.1 Beskrivning av organisation och respondent 
Bodenbo har till uppgift att äga, förvalta och hyra ut bostäder och affärslokaler 
inom Bodens kommun. Lägenhetsbeståndet består av 2 500 lägenheter samt af-
färslokaler med en total yta på ca 18 000 m2. Verksamheten omsätter ca 125 Mkr 
per år. Bolaget bildades redan 1946, då under namnet Stiftelsen Hyresbostäder på 
initiativ av Bodens Kommun och HSB i Boden. Verksamheten har under största 
delen av tiden förvaltats av HSB. Under senare tid har en förändring skett i rikt-
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ning att själv överta förvaltningen av bolagets fastighetsbestånd. Nytt fastighets-
system är upphandlat och kommer att tas i drift under 2004. Verksamheten är in-
delat i fem geografiska områden där det för varje område finns en förvaltare. Var-
je förvaltare ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt geografiska områ-
de. Verksamheten inrymmer inte någon IT-avdelning. Respondenten är bolagets 
verkställande direktör sedan cirka ett år tillbaka och har det övergripande ansvaret 
för Bodenbos verksamhet. Respondenten har även erfarenhet av systemutveckling 
och IT-frågor genom eget drivet företag. 

5.3.2 Portaler och Funktioner 
Respondenten berättar att ett projekt startades i mars i år som resulterade i den 
nuvarande webbplatsen som lades ut i början av juni. Genomslagskraften har varit 
enorm sedan starten. Över 100 intresseanmälningar i månaden kommer in via 
webben. Dessutom tycker respondenten att de fått väldigt god respons från både 
hyresgäster och andra som besökt webbplatsen. 
 
När det gäller tjänster som finns på webbplatsen idag menar respondenten att man 
i läge 1 har satt fokus på att besökarna alltid enkelt ska komma till lägenhetsvis-
ningarna. Det är en viktig del för bostadsföretaget att kunna erbjuda visuell vis-
ning av lägenheterna. Från varje visning finns möjlighet att skicka in en intresse-
anmälan på det område man för tillfället är inne och tittar på. De inskickade an-
mälningarna går direkt via e-post till respektive förvaltare som dagligen följer upp 
detta. Vidare kan på liknande sätt även felanmälan göras för respektive område. 
 
Den funktion som man idag planerar att införa är enligt respondenten att förval-
tarna ska kunna lägga ut lediga lägenheter i det nya fastighetssystemet för att se-
dan automatiskt publiceras på webben. Här menar respondenten att en tanke är att 
kunden ska kunna välja den lägenhet som han är intresserad och se exakt hur den 
lediga lägenheten ser ut. Det finns även en fundering på att visa senaste besikt-
ningsprotokollet för lägenheten. Nästa steg blir att kunden själv kan gå in och 
boka upp lägenheten och ange uppgifter som i slutändan renderar i att ett lägen-
hetskontrakt skapas som kan skrivas ut. Kunden skriver under och kommer in 
med kontraktet till Bodenbo: s kontor. Rutinen skulle enligt respondentens upp-
fattning innebära en avsevärd effektivisering för Bodenbo. Den frigjorda tiden 
skulle kunna ägnas åt kunder som fortfarande vill komma in och hyra lägenheter 
på traditionellt sätt och till att följa upp olika ärenden inom fastigheterna för att på 
så sätt få större lönsamhet. 
 
Respondenten anger att valet av tjänster grundar sig på uppfattningar om vad 
marknaden efterfrågar. Respondenten siar om framtiden angående den beskrivna 
lägenhetsbokningen via webben och tror att i ett initialt skede kommer endast fem 
procent av lägenhetsbokningarna utföras via webben. Om tio år tror respondenten 
att samma siffra kan vara så hög som 75 procent. Respondenten menar att det 
gäller att hänga med i utvecklingen. Respondenten är av åsikten att det måste fin-
nas en ömsesidighet i det bostadsföretaget erbjuder via webben i det att tjänsterna 
måste ge både affärs- och kundnytta. 
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Den affärsnytta som respondenten ser för Bodenbo i och med uppbyggandet av 
portalen är att alla fem förvaltare kommer att kunna skriva lägenhetskontrakt som 
idag görs av en enda person. I slutändan räknar respondenten med att kunna av-
lasta administrationen ytterligare genom att kunden själv skapar sitt lägenhetskon-
trakt. Effektiviseringen kommer att märkas rakt genom hela verksamheten. På den 
administrativa sidan räknar respondenten med att ett bra stödsystem, av den typ 
som det nya fastighetssystemet innebär, troligtvis kommer att spara in ett och ett 
halvt arbetstillfälle. 
 
Kundnyttan med att kunna erbjuda den här typen av elektroniska tjänster via en 
portal tror respondenten ligger i att tillgängligheten ökar. Kunden kan när som 
helst på dygnet se om en lägenhet är ledig, boka den, och skriva ut ett kontrakt. 
Dessutom kan utflyttade bodenbor, som tänker återvända, lättare ordna sitt boen-
de inför en kommande återflytt. Respondenten menar att ”hemvändare” inte är en 
alltför ovanlig lägenhetssökande. För den här gruppen kunder, som traditionellt 
först måste ringa oss, komma upp och se lägenheten och sedan eventuellt skriva 
kontrakt, innebär den här typen av portaltjänster en stor fördel i och med att det 
går att se, boka och kontraktera en lägenhet direkt via webben. 

5.3.3 Strategier och förändringsarbete 
Respondenten berättar att en ny affärsplan håller på att utarbetas och kommer att 
vara klar 2004-06-30. Där räknar respondenten med att det kommer att uttryckas 
en strategisk inriktning om att verka för olika tjänster och funktioner via en portal. 
Utveckling, drift och underhåll kommer däremot att läggas ut på entreprenad. Må-
let för IT-satsningen är att det ska bli effektiviseringar i alla led. Respondenten 
menar även att de är viktigt att uppfattas som ett modernt bostadsföretag som 
hänger med i utvecklingen. Respondenten tror kanske inte att de kommer att vara 
det bolag som ligger allra längst fram i utvecklingen men ändå i framkanten i frå-
ga om tjänster och funktioner. Gör vi inte detta strategiska val nu är risken att vi 
halkar hopplöst efter om sju-åtta år. 
 
Respondenten menar, i fråga om förändringsarbete, att de till stor del kan dra nyt-
ta av den utveckling som de stora SABO-företagen i södra Sverige gjort när gäller 
exempelvis fastighetssystem. Det Bodenbo förväntar sig av det inköpta fastighets-
systemet är att kunna hantera bland annat lägenheter och fakturor. Respondenten 
berättar att Bodenbo har, i och med det nya fastighetssystemet, köpt ett bakomlig-
gande system som ger obegränsat med möjligheter att utveckla portalen. 
 
Respondenten poängterar dock att han tror att användningen av tjänster via en 
portal även handlar om en mognadsprocess. Det kan finnas hur bra tjänster och 
arbetsredskap som helst men ändå finns det ett kraftigt motstånd till att använda 
dem. Man kan inte bara trycka ut tjänster och förvänta sig att alla med en gång 
ska ta dem till sig. Det tar alltid tid från att en tjänst lanseras till att den breda 
massan är mogen att börja använda sig av den. Det är en process som måste få ta 
sin tid. 
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Vidare berättar respondenten att det finns funderingar på att inte enbart ha infor-
mation på portalen som rör Bodenbo. Respondenten tänker sig att portalen skulle 
kunna innehålla länkar till exempelvis aktuella evenemang i Boden. Responden-
ten skulle även kunna tänka sig att ordna någon form av spelsajt för att locka 
ungdomar till portalen, allt för att höja attraktionen att besöka portalen. Den tjänst 
som respondenten ser som framöver kommer att vara den överlägset mest centrala 
är just lägenhetsvisning med möjlighet till bokning. Respondenten menar att det 
är viktigt att inte portalen tappar fokus på bostadsföretaget och de tjänster som 
portalen i grunden är tänkt att förmedla. 
 
Respondenten menar att den viktigaste informationskanalen mot hyresgästerna, 
när det gäller att marknadsföra webben, kommer att vara den interna kundtidning-
en som ges ut en gång i kvartalet. Sedan kommer de naturligtvis att informera via 
webben. Vad gäller vilka incitament bostadsföretag skulle kunna ge hyresgästerna 
för att använda portaltjänsterna har respondenten inte riktigt tänkt på men spon-
tant skulle respondenten tänka sig att om en fyra-fem år kan den som hyr sin lä-
genhet via webben får en hyresrabatt. 

5.3.4 Kravinsamling 
På frågan hur man kommit fram till den specifikation med krav över vad Bodenbo 
vill ha med i en portallösning svarar respondenten att det har i viss mån skett med 
utgångspunkt från vad andra bostadsföretag har gjort på andra håll. I detta första 
läge medger respondenten att de inte kommer att söka kontakt med hyresgästerna 
då respondenten anser sig veta att det finns en efterfrågan för de tjänster som i 
detta läge introduceras. 
 
Respondenten berättar vidare att man genomfört en hyresgästundersökning där en 
kundenkät skickats ut rörande boendefrågor där bland annat frågor som rör webb-
platsen ställdes. De kommer även att dra igång ett ungdomsprojekt i syfte att få 
närmare kontakt med ungdomar. Respondenten tror att många i denna målgrupp 
upplever Internet och webben som ett naturligt kommunikationssätt som de före-
drar. Detta är något Bodenbo ska försöka dra nytta av. Genom kundenkäten får de 
enligt respondenten även reda på hur pass många yngre hyresgäster de har. 
 
I läge 2, fortsätter respondenten berätta, ska de försöka nå hyresgästerna för att få 
veta vad de tycker. Exempelvis har de startat ett Bo-Bra-Projekt som handlar om 
att hyresgästerna ska ges möjlighet att var med och påverka sin närmiljö i fråga 
om trygghet och trivsel. De vill ha en diskussion med hyresgästerna där hyresgäs-
terna kan känna att de kan vara med och påverka sin omgivning. Nöjda hyresgäs-
ter, tror respondenten, har lättare överseende om eventuella felaktigheter inträffar, 
exempelvis om en serviceåtgärd inte blir tillfredställande utförd. Respondenten 
tror även att en nöjd hyresgäst dessutom är villig att betala lite mer för sitt boen-
de. Enda sättet att nå dit är enligt respondentens åsikt att ge förutsättning för hy-
resgästerna att få vara med och påverka. En ömsesidig kommunikation är därför 
en självklarhet. 
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Respondenten sammanfattar med att det som görs i läge 1 är att lägga ut det som 
finns idag i befintliga system på webbplatsen. I läge 2 byggs portalen med avsikt 
att skapa en kommunikation med hyresgästerna. För att veta vad kommunikatio-
nen ska bygga på är enda sättet enligt respondenten att fråga och föra en dialog 
med hyresgästerna om vad de är intresserade av. 
 
Respondenten berättar att den nuvarande plattformen innebär att en server på Bo-
denbo kommunicerar med en server på HSB i Luleå när det gäller ekonomi- och 
fastighetssystemet. Framöver kommer Bodenbo med största sannolikhet att ha en 
direktkoppling till dessa system genom antingen Boden Kommuns driftcentral 
eller genom någon ASP-leverantör. 
 
Respondenten säger att om ett år då de tagit det nya fastighetssystemet i bruk räk-
nar de med att via detta system kunna lägga ut de lägenheter som för tillfället är 
lediga. Detta är något som idag inte är möjligt med det nuvarande systemet. Idag 
förutsätter det att någon hela tiden måste sitta och uppdatera fastighetssystemet. 
Utan en inbyggd automatik tar det för mycket tid och är för kostsamt att underhål-
la. 

5.3.5 Framtiden 
Vad gäller framtida tjänster nämner respondenten felanmälan. Idag fungerar fel-
anmälan genom att hyresgästen fyller i ett formulär som därefter skickas som e-
post. Ett system där felanmälan registreras direkt i de interna systemen är inte nå-
got de idag överväger men på sikt är det mycket möjligt att den typen av lösning 
kommer att genomföras. Respondenten är medveten om att det i dagsläget finns 
framtagna lösningar för exempelvis bokning av tvättstuga och fjärrstyrning av 
motorvärmare. För Bodenbo: s del ser respondenten dock dessa tjänster som 
framtida då satsningen på visning och bokning av lägenheter är det som i dagslä-
get prioriteras. Respondenten menar även att dessa typer av tjänster tidigare har 
varit för kostsamma att investera i men räknar med att priserna framöver kommer 
att sjunka och blir därigenom mer intressanta. I dagsläget fokuserar Bodenbo på 
att få den grundläggande strukturen att fungera. 

5.4 Hyresgästföreningen Region Norrland 
HGF Norr omfattar länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland 
och är indelad i 15 föreningsområden varav Luleå utgör den förening inom vilken 
hyresgäster för Bodens Kommun företräds. Personen som intervjuats arbetar med 
information och boinflytande gentemot företrädelsevis Lulebo och Bodenbo. 

5.4.1 Uppfattningar om webbtjänster 
Respondenten uppfattar inte att hyresgästerna efterfrågar speciellt mycket tjänster 
via Internet. Respondenten fortsätter med att berätta att IT-frågor sällan kommer 
upp på medlemsmöten. Däremot blir respondenten förvånad över att det är många 
äldre, som respondenten inte räknar med har dator hemma, som trots allt känner 
till att de kan hämta lägenhetsuppgifter på nätet. Det hyresgästerna framför är in-
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tresserad av är möjligheten att söka lägenhet samt adress och telefonnummer till 
bostadsföretaget. Respondenten anser att hyresgästernas kännedom kring tjänster 
framförallt är möjligheten att boka lägenhet. Det finns även viss kännedom om 
tjänster som kan vara viktiga för att hålla hyreskostnaderna nere, öka bekvämlig-
heten och servicen. Bostadsföretagens sätt att arbeta har gjort att hyresgästerna 
inser att de är tvungna att gå via bostadsföretagens hemsida. Det är oftast där in-
formationen finns och det är även där företagen är enklast att nå idag. Ibland kan 
Bodenbo vara svår att nå via telefon. 
 
Det finns enligt respondenten en blandad uppfattning om hur hyresgästerna ac-
cepterar att använda webbaserade tjänster. Det finns både de som är irriterade och 
de som tycker det är naturligt och enbart använder Internet. Detta är framförallt en 
generationsfråga. Som det ser ut idag reflekterar inte hyresgästerna särskilt myck-
et över hur webben kan nyttjas i kontakten med hyresvärden eftersom Bodenbo 
inte kommit så långt i utvecklingen på samma sätt som en del andra bostadsföre-
tag. 
 
Uppfattningen om webbtjänster bland bostadsföretagens anställda har, enligt re-
spondenten, många gånger samband med kompetensen kring datorer och Internet. 
Kopplingar finns även här till generationstillhörighet. Det finns många anställda 
som inte är kunniga med datorer och som överhuvudtaget inte använder sig av 
datorn vare sig privat eller i arbetet. Respondenten menar att motståndet att ta till 
sig webbtekniken gör att det tar tid att få de anställda att bli positiva till använd-
ningen av webbtjänster.  

5.4.2 Tjänster 
Någonting som respondenten anser att hyresgäster efterfrågar är tjänster som på-
verkar boendet i den bemärkelse att tryggheten och säkerheten ökar, att kunna på-
verka hyran och att kunna se lägenhetsstatus och skick. Tjänster som skulle kunna 
motsvara dessa önskemål och som styrs via webben är porttelefon med bild, mät-
ning av el-förbrukning samt besiktningsprotokoll. Dessa tjänster skulle kunna fin-
nas på en personlig sida för hyresgästen när denne loggar in sig. En annan tjänst 
som hyresgästerna efterfrågar är att kunna göra en felanmälan och att sedan få ett 
kvitto på att felanmälan är mottagen och att de erhåller ett meddelande när felet 
beräknas vara åtgärdat. Detta skulle enligt respondenten bli en kundservicetjänst 
som underlättar tillgängligheten för hyresgästen som idag ofta har ont om tid och 
är stressade. Det finns enligt respondenten andra företag inom olika branscher 
som har lyckats utveckla fungerande system för orderbekräftelser och där anser 
respondenten att bostadsföretagen har mycket att lära sig. Idag har de flesta bran-
scher insett att de måste ha kontroll på hela kedjan i företaget. 
 
Respondenten anser det största problemet i kontakten med Bodenbo är att det kan 
vara svårt att få tag på de personer hyresgästerna söker via telefon. Detta beror, 
menar respondenten, på att Bodenbo inte har fungerande rutiner för hur telefon-
kontakter ska hanteras. Eftersom verksamheten bygger på en gammal struktur där 



Empiri  

40 

ett tydligare samband mellan både Bodens Kommun och HSB fanns så har tele-
fonsamtalen tidigare gått via nämnda organisationer. 
 
Respondenten menar att bostadsföretagens områdesförvaltare till viss del är of-
fentliga personer då de har kontakt med många människor i sitt yrke. Det blir då 
en fråga om till vilken utsträckning en förvaltare ska vara anträffbar. Responden-
ten menar att om exempelvis en förvaltare är borta en längre tid skulle det behöva 
finnas upplysningar om hur länge personen är oanträffbar samt när personen vän-
tas återkomma och hänvisa till vem som har hand om ärendena istället. 
 
Respondenten har erfarenheter av att det ibland händer att hyresgäster kontaktar 
förvaltarna direkt och då är det lätt att ärendet glöms bort på grund av exempelvis 
bristfälliga anteckningar. Den gängse rutinen enligt respondenten är att de ären-
den som hyresgästerna har ska hanteras via Bodenbo: s kontor som sedan förmed-
lar ärendena vidare till berörd förvaltare. 

5.4.3 Behov 
På frågan om det efterfrågas webbaserade tjänster från hyresgästernas sida eller 
om efterfrågan skapas först när den erbjuds och börjar användas tror respondenten 
att de inte finns ett uttalat behov utan att det skapas först efteråt. Respondenten 
tror att det är företaget som styr utvecklingen på webbplatsen och ser i första hand 
till företagets nytta, inte kundens. På så sätt blir det en ny upplevelse som kunden 
tar till sig istället för att man utvecklar med kunden. 
 
Respondenten uppfattning är att Bodenbos webbplats har fått en annan prioritet 
och har genomgått förändringar sedan den nya VD: n, som kommer från ett data-
företag, började i företaget.  
Respondentens uppfattning är att bostadsföretagen rent generellt går mot att bli 
mer kundfokuserade och sätter kunden i centrum. 

5.4.4 Kravinsamling 
På frågan om hur hyresgästerna skulle vilja vara med och påverka utbudet av 
tjänster svarade respondenten att det finns speciella boendeinflytandekommittéer 
som stärker hyresgästernas inflytande mot bostadsföretaget. Respondenten anser 
att det är viktigt att våga lita på sina hyresgäster och ta till sig av det de verkligen 
efterfrågar. Detta innebär att Bodenbo bör ha klart för sig vem de riktar sig till, 
det vill säga vem som är målgruppen. Det måste enligt respondenten finnas en 
möjlighet att parallellt med de webbaserade tjänsterna även kunna utföra tjänster-
na på traditionellt sätt, vilket även minskar systemets sårbarhet. 

5.4.5 Information om tjänster 
Respondenten menar att bostadsföretagen skulle kunna anordna webbkurser spe-
ciellt riktade mot hyresgäster för att uppmuntra och lära hyresgäster att använda 
sig av deras webbtjänster. Ett annat förslag är att ställa ut datorer på offentliga 
platser, exempelvis på matvaruaffärer eller banker, där hyresgäster kan få möjlig-
het att prova på webbtjänsterna som bostadsföretaget erbjuder. Ett tredje sätt att 
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informera är via det egna informationsbladet ”Dörrposten” som når ut till alla Bo-
denbos hyresgäster. Respondenten konstaterar att det dock alltid måste finnas en 
affärsnytta för bostadsföretaget i de tjänster de erbjuder, det vill säga tjänsterna 
måste innebära att bostadsföretaget tjänar på att hyresgästerna använder dessa och 
att de ger en förtjänst för bostadsföretaget. Respondentens uppfattning är att det är 
detta som eftersträvas av bostadsföretagen i slutändan. Respondenten hävdar att 
när olika webbtjänster utvecklas måste de vara enkelt utformade så att de är lätta 
och snabba att använda samt rikta sig till rätt målgrupp.  
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6 Analys  
I detta kapitel redogörs för den analys som gjorts utifrån empirin med kopplingar 
mot teori och förstudie. Analysen görs i tre steg som beskrivs i metodkapitlets av-
snitt om analysmetod. AB Förvaltaren och Stiftelsen Bodenbo kommer nedan att 
benämnas Förvaltaren respektive Bodenbo. På motsvarande sätt benämns Hyres-
gästföreningen Region Stockholm respektive Region Norrland med HGF Sthlm 
samt HGF Norr.  

6.1 AB Förvaltaren och Hyresgästföreningen Region 
Stockholm 

Nedan följer analys mellan Förvaltaren och dess hyresgäster. Varje temaområde 
analyseras för sig i enlighet med den analysmetod vi tidigare beskrivit i metodka-
pitlet. Kopplingar sker till teori och förstudie samt mellan bostadsföretaget och 
hyresgästerna. 

6.1.1 Portaler och funktioner 
En portal kännetecknas enligt Andersson (2002) av att den fungerar som en knyt-
punkt och kan nås från såväl publika webbplatser som olika intranät och system. 
Informationen på portalen presenteras på ett sätt som stöder den enskilde använ-
darens unika behov och krav. Andersson talar om olika typer av portaler i form av 
vertikala och horisontella. Då det finns möjlighet för Förvaltarens hyresgäster att 
genom inloggningsfunktion få individualiserad information presenterad för sig 
gör det att webbplatsen kan kategoriseras som en portal. Dessutom finns det tjäns-
ter som registrerar information direkt i underliggande system. Förvaltarens portal 
är att betrakta som vertikal, den är smal men djup eftersom den endast innehåller 
information och tjänster som är relaterade till en specifik organisation. Portalen 
har kopplingar till databaser och underliggande system som möjliggör företagets 
strävan mot att bli kundfokuserat och ger företaget ett enhetligt ansikte mot an-
vändaren. I undersökningen med HGF Sthlm har det framkommit att det finns en 
allmän kännedom om Förvaltarens webbportal bland hyresgästerna. En viktig 
aspekt kring hur väl tjänsterna i portalen nyttjas eller hur pass väl företagets en-
hetliga bild uppfattas av användarna är inte minst en generationsfråga avseende 
ålder på hyresgästerna. 
 
De tjänster och funktioner som finns på Förvaltarens webbportal har även identi-
fierats i den förstudie som utförts. I förstudien förekommer det en variation av 
vilka tjänster som finns samt vilka som står på tur att införas. Service- och felan-
mälan, intresseanmälan och bokning av tvättstuga fanns hos alla bostadsföretag i 
förstudien medan endast en av dessa företag hade en tjänst för lägenhetsbyte mel-
lan hyresgäster. Skillnaden mellan bostadsföretagen från förstudien och Förvalta-
ren är att flertalet av Förvaltarens tjänster är kopplade till KundNet, det vill säga 
det bakomliggande kundvårdssystemet. Möjliga framtida tjänster tros enligt För-
valtaren vara individuell reglering av el-, vatten- och värmeförbrukning, vilket 
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enligt hyresgästerna skulle mottas positivt eftersom det ger dem möjlighet att 
själva påverka sin slutgiltiga månadshyra. 
 
De tjänster som hyresgästerna anser vara mest användbara är lägenhetsbyten samt 
service- och felanmälan. Av dessa tjänster ser hyresgästerna framförallt tjänsten 
för lägenhetsbyten som mest intressant. Nackdelar kring befintliga tjänster är 
framför allt att hyresgästerna upplever en osäkerhet i och med avsaknaden av 
svarskvitto efter skickad felanmälan, vilket kan leda till att hyresgästen upplever 
ovisshet. 
 
Enligt Kotler & Armstrong (1987) är ett mänskligt behov komplext och består i 
tur och ordning av fysiska, sociala och individuella behov. Hyresgästerna uttryck-
er idag ingen önskan om att få tillgång till ytterligare tjänster som skulle kunna 
uppfylla deras behov. Detta kan, utifrån författarnas synsätt gällande mänskligt 
behov, tänkas bero på att hyresgästerna anser sig ha de fysiska behoven uppfyllda. 
Det finns inte motiv till att söka tillfredställelse genom bostadsföretagets tjänster 
för att uppfylla sociala och individuella behov. 

6.1.2 Strategier och förändringsarbete 
Enligt Roos et al (1998) är det svårt att ge ett entydigt och generellt begrepp över 
vad en strategi innefattar. En strategi är enligt författaren ett medvetet sökande 
efter en handlingsplan. Förvaltaren har tillsammans med en extern konsult ut-
vecklat en IT-strategi för att uppnå målet att bli kundorienterade istället för fas-
tighetsorienterade. Denna strategi bygger på att utveckla ett kundvårdssystem som 
stöd i den egna verksamheten. Kundvårdssystemet är i sin tur möjliggörare för 
portalen och dess tjänster. Förvaltaren har dessutom i ett tidigt skede, innan för-
ändringsarbetet startade, utrustat samtliga fastigheter med bredbandsuppkoppling. 
Detta medförde att satsningen på portalen ut mot hyresgästerna, i samband med 
utvecklingen av kundvårdssystemet, gjordes målmedvetet och kunde genomföras 
utan större merarbete. 
 
Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) innebär förändringsarbete att utföra en för-
ändringsanalys genom att identifiera och analysera vad som är skillnaden mellan 
den upplevda situationen av nuläget och det önskade läget utifrån uppställda mål. 
Utifrån detta framkommer förändringsbehov som anger i vilken riktning föränd-
ringen ska ske. Förändringsåtgärder är enligt författarna möjliga handlingsalterna-
tiv, det vill säga hur de ska göra för att uppnå det önskade läget. Förändringsarbe-
tet kan ses i det att Förvaltaren identifierade ett förändringsbehov som bestod i att 
bli kundfokuserade. Deras åtgärd för att genomföra förändringen kom att bli ska-
pandet av visionen Livsrum För Dig.  
 
Enligt Kotler & Armstrong (1987) handlar det i marknadsföring bland annat om 
att identifiera ett kundbehov och att utveckla bra produkter. I teorin uttrycks vik-
ten av att förstå kunden så väl att det som erbjuds kunden säljer sig självt. Förval-
taren har inte gjort någon medveten och riktad marknadsföring mot hyresgästerna 
kring portaltjänsterna. Informationen har begränsats till notiser i den egna kund-
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tidningen. Information kring portalen, användarnamn och lösenord har skickats ut 
till samtliga hyresgäster. Dessutom ges samma uppgifter även i samband med att 
en ny hyresgäst flyttar in. Hyresgästerna bekräftar att de fått information via 
kundtidningen kring vilka tjänsterna är samt möjligheterna att nyttja dem.  
 
För att förstå inlärningsprocessen gäller det enligt Robbins (2001) att förstå hur 
människor lär sig. Inlärning innebär att ett beteende förändras permanent hos en 
individ som ett resultat av erfarenhet. Inlärning kan enligt författaren ske på olika 
sätt, Klassisk betingning, Operant betingning och Social inlärning. Hyresgästerna 
uttrycker en önskan om att erhålla personlig information kring hur tjänsterna ska 
användas. Ett enligt hyresgästerna tänkbart sätt att göra detta är i form av infor-
mationsträffar i de lokala kvarteren. Detta kan ses som en form av social inlärning 
där kunskap förmedlas via en informatör och andra människor i omgivningen som 
använder portaltjänster. 

6.1.3 Kravinsamling 
I kravfångsten arbetar utvecklare enligt Kotonya & Sommerville (1998) tillsam-
mans med både kunder och slutanvändare för att bland annat identifiera vilka 
tjänster systemet ska tillhandahålla, systemet prestanda samt hårdvarumässiga 
begränsningar. Insamling av krav kan enligt författarna utföras genom bland an-
nat intervjuer eller scenarier. Kravinsamlingen handlar enligt författarna inte en-
bart om att fråga människor vad de vill ha. Det gäller även att analysera organisa-
tionen och affärsprocesserna som systemet ska verka i. Funktionella krav som be-
skriver de funktionaliteter eller tjänster som det aktuella systemet hos Förvaltaren 
förväntas tillhandahålla har inte fullt ut framtagits i enlighet med vad teorin anger. 
Förvaltaren har inte arbetat med att samla in krav i den mening att man haft 
kommunikation med slutanvändarna. Istället har man utgått från en egen uppfatt-
ning och tro om vilka tjänster hyresgästerna vill ha, baserat på kunskap och erfa-
renhet som finns inom bostadsföretaget. Hyresgästerna ger på motsvarande sätt 
uttryck för att någon kommunikation mellan Förvaltaren och dem inte skett kring 
utbudet av tjänster på portalen. Hyresgästerna menar att samråd mellan dem och 
Förvaltaren överlag är positivt då det hjälper till att anpassa tjänsterna på bästa 
sätt. Kotonya & Sommerville betonar att om användarnas verkliga önskemål inte 
upptäcks så är sannolikheten stor att systemet inte accepteras fullt ut av användar-
na.  
 
Enligt Sommerville (2001) rör de icke-funktionella kraven inte de speciella funk-
tionerna som tillhandahålls av systemet. Dessa krav handlar om olika system-
egenskaper och relaterar till systemet som helhet. Kraven uppstår genom använ-
darnas behov, budgetbegränsningar, organisatorisk policy, behovet av samverkan 
mellan andra mjuk- och hårdvaror, externa faktorer såsom säkerhetsbestämmelser 
etc. Förvaltaren menar att en viktig del har varit att få gränssnittet mellan portal 
och kundvårdssystem att fungera. Valet av plattformen EPiServer skedde redan i 
ett inledande skede i utvecklingsarbetet av det interna kundsystemet. Detta inne-
bär att anpassningar mellan EPiServer och kundvårdssystemet har gjorts kontinu-
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erligt under utvecklingsarbetet. Uppbyggnaden av arkitekturen har skett i nära 
samarbete med ett externt konsultföretag. 

6.1.4 Framtiden 
Förvaltaren planerar i dagsläget inte att införa några ytterligare tjänster. Den pla-
nerade vidareutvecklingen av portalen berör inte hyresgästerna direkt utan riktar 
sig mot de entreprenörer som Förvaltaren samarbetar med. På sikt ser Förvaltaren 
tjänster runt telemetri som tänkbara och intressanta tjänster. Även hyresgästerna 
är positivt inställda till införandet av dessa typer av tjänster då det ger dem möj-
lighet att påverka sin egen boendesituation. 

6.2 Stiftelsen Bodenbo och Hyresgästföreningen Region 
Norrland 

I detta avsnitt kopplas teori, förstudie, Bodenbo och hyresgäster på liknande sätt 
som i föregående avsnitt. 

6.2.1 Portaler och funktioner 
Enligt Andersson (2002) är en webbplats ett vanligt sätt att sprida information till 
en odefinierad skara människor. En portal kännetecknas av den fungerar som en 
knytpunkt som kan nås från såväl publika webbplatser som olika intranät och sy-
stem. Informationen på portalen presenteras på ett sätt som stöder den enskilde 
användarens unika behov och krav. I dagsläget har Bodenbo inte en portal i den 
mening som beskrivs ovan, utan har mer karaktären av en webbplats. Den har 
webbplatsens huvudsakliga karaktärsdrag men riktar sig till en mer uttalad mål-
grupp. Samtidigt saknar den portalens möjlighet till individualisering och anpass-
ning av innehåll. 
 
I dagsläget har Bodenbo fokuserat på att erbjuda besökarna en form av visuell 
visning av lägenheterna. Denna tjänst bygger på att bostadsföretaget visar vilka 
typer av lägenheter som finns i de olika bostadsområdena samt att en intressean-
mälan kan skickas in för lägenhetstypen i det aktuella området. Förvaltaren för 
aktuellt bostadsområde tar därefter kontakt med den sökande och meddelar i vil-
ken utsträckning intresseanmälan kan tillgodoses. I samband med införandet av 
ett nytt fastighetssystem har Bodenbo planer på att utöka nuvarande tjänst för lä-
genhetsvisning. I ett första läge är strävan att förvaltarna via fastighetssystemet 
ska kunna lägga ut lediga lägenheter. I nästa läge ska kunden själv via webbporta-
len kunna boka upp lägenhet samt ange nödvändiga uppgifter som behövs för att 
generera ett färdigt hyreskontrakt.  
 
Enligt Kotler & Armstrong (1987) är behovet en grundläggande drivkraft för 
människor. Ett mänskligt behov är komplext och består av fysiska, sociala och 
individuella behov som måste uppfyllas i tur och ordning. Bodenbo: s hyresgäster 
har en önskan om tjänster som påverkar boendet i den bemärkelse att säkerheten 
och tryggheten ökar, att hyran blir lägre samt att kunna erhålla information om sin 
lägenhet. Exempel som de nämner som tänkbar tjänst som möter behovet att sän-
ka hyran, är individuell mätning av bland annat elförbrukning. Enligt Kotler & 
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Armstrong försöker en människa som har ett behov att söka efter något som upp-
fyller eller minskar ett behov. Bostadsföretagen uppfyller det fysiska behovet ge-
nom att hyra ut lägenheter. Att behovet av webbtjänsterna inte är så starkt kan ses 
i att hyresgästerna söker tillfredställelse av de sociala och individuella behoven på 
annat håll. Anledningen kan vara att det finns andra behov att fylla som har högre 
prioritering. Resonemanget stärks genom att varken Bodenbo eller hyresgästföre-
ningen har hört något önskemål om tjänster från hyresgäster. 
 
Kotler & Armstrong påtalar att kärnan i marknadsföring handlar om utbyte mel-
lan två parter. För att båda ska vilja byta måste olika villkor uppfyllas som ger 
värde för båda parter. Detta kan ses hos Bodenbo som att de vill uppnå en affärs-
nytta för företaget och en kundnytta för hyresgästerna. Affärsnyttan ser Bodenbo i 
det att effektivisering uppnås i form av frigjord tid som kan ägnas åt annat. Kund-
nyttan anser de ligga i att tillgängligheten ökar för hyresgästerna. Båda parter är 
beroende av varandra eftersom affärsnyttan för Bodenbo bygger på hyresgäster-
nas användning av tjänsterna och på motsvarande sätt att kundnyttan förutsätter 
att Bodenbo erbjuder tjänster till hyresgästerna. 

6.2.2 Strategier och förändringsarbete 
Enligt Roos et al (1998) är det svårt att ge ett entydigt och generellt begrepp över 
vad en strategi innefattar. En strategi är enligt författaren ett medvetet sökande 
efter en handlingsplan. Bodenbo är mitt i en omorganisering och håller därför på 
att utveckla en ny affärsplan. I denna kommer Bodenbo att formulera en strate-
gisk inriktning som innebär att de kommer att verka för webbaserade tjänster. 
 
Förändringsarbete, menar Goldkuhl & Röstlinger (1988), innebär att utföra en 
förändringsanalys genom att identifiera och analysera vad som är skillnaden mel-
lan den upplevda situationen av nuläget och det önskade läget utifrån uppställda 
mål. Utifrån detta framkommer förändringsbehov som anger i vilken riktning för-
ändringen ska ske. Förändringsåtgärder är enligt författarna möjliga handlingsal-
ternativ, det vill säga hur det önskade läget ska uppnås. Något förändringsarbete i 
den mening som teorin förespråkar har Bodenbo inte för avsikt att genomföra. Ett 
arbete som dock kan sägas vara en del i ett förändringsarbete är att Bodenbo kon-
tinuerligt skickar ut enkäter till sina hyresgäster för att på så sätt få reda på hur bra 
de upplevs som hyresvärd samt vad de kan göra för att bli bättre. En koppling kan 
göras till Goldkuhl & Röstlinger gällande identifiering av eventuella bakomlig-
gande problem. Där är enkäten ett verktyg för att erhålla hyresgästernas upplevda 
samt önskade situation. Bodenbo gör sedan en tolkning och värdering utifrån egna 
mål för att sedan bedöma om situationen innehåller något som måste åtgärdas. 
 
Marknadsföring, anser Kotler & Armstrong (1987), handlar bland annat om att 
identifiera ett kundbehov och att utveckla bra produkter. I teorin uttrycks vikten 
av att förstå kunden så väl att det som erbjuds kunden säljer sig självt. De enkäter 
som Bodenbo genomför kan göra att de får en ökad förståelse för hyresgästernas 
behov vilket kan vara användbart vid utvecklingsarbetet av webbplatsen mot en 
portal. Bodenbo gör ingen riktad marknadsföring av den fortsatta utvecklingen av 
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webbplatsen. Information ges istället via deras egen kundtidning som skickas ut 
en gång i kvartalet samt att information publiceras på webbplatsen. De har inte 
funderat kring att införa incitament för att öka användandet av de tjänster som er-
bjuds, men anser att det är en intressant tanke. Detta kan ses som positiv förstärk-
ning vilket enligt Robbins (2001) innebär att ett visst beteende medför något posi-
tivt och innebär att ett beteende stärks samt ökar sannolikheten för att det uppre-
pas. 

6.2.3 Kravinsamling 
I kravfångsten arbetar utvecklare enligt Kotonya & Sommerville (1998) tillsam-
mans med både kunder och slutanvändare för att bland annat identifiera vilka 
tjänster systemet ska tillhandahålla, systemet prestanda samt hårdvarumässiga 
begränsningar. Insamling av krav kan enligt författarna utföras genom bland an-
nat intervjuer eller scenarier. Kravinsamlingen handlar enligt författarna inte en-
bart om att fråga människor vad de vill ha. Det gäller även att analysera organisa-
tionen och affärsprocesserna som systemet ska verka i. Bodenbo har den uppfatt-
ningen att de kommer att satsa på tjänster som grundar sig på deras uppfattning 
om vad marknaden efterfrågar. Bodenbo anger att detta beror på att de vill uppfat-
tas som ett modernt företag som tar del i den utveckling som sker. Viktigt med 
tjänsterna på webbportalen är att det är till nytta för både hyresgäst och bostadsfö-
retag. Hyresgästerna har önskemål om att få vara med och påverka utbudet av 
tjänster. Det finns i dagsläget kommittéer för boendeinflytande där dessa önske-
mål skulle kunna komma till uttryck. Hyresgästerna anser det viktigt att bostads-
företaget litar på sina hyresgäster och att de tar till sig vad de efterfrågar. Kotonya 
& Sommerville betonar vikten av att användarnas verkliga önskemål upptäcks, 
annars är sannolikheten stor att systemet inte accepteras fullt ut av användarna. 
 
Exempel på tekniker som kan användas vid kravfångst nämner Kotonya & Som-
merville bland annat intervjuer och scenarier. Bodenbo har inte valt att använda 
några av de tekniker som nämns i teorin. Deras kravfångstprocess består i att de 
har undersökt och orienterat sig i andra bostadsföretags webbtjänster. Bodenbo 
anger att de i ett första läge inte kommer att söka åsikter från hyresgästerna. De 
kommer i ett första skede bygga upp det underliggande fastighetssystemet samt 
tjänster som i första hand ger affärsnytta och kan vara till nytta för befintliga och 
blivande hyresgäster. Bodenbo anser att de i framtiden är nödvändigt att föra en 
dialog med hyresgästerna för att få kunskap kring deras önskemål, behov och in-
tressen. 
 
Turban (2002) nämner olika utvecklingsalternativ för applikationer. Det kan vara 
att köpa eller hyra färdig lösning, egenutveckla från grunden eller med färdiga 
komponenter. Bodenbo kommer att ta ett nytt fastighetssystem i bruk under det 
närmast året. Ambitionen som Bodenbo har är att på sikt att hyra de system man 
har behov av då de själva inte önskar handha drift och tekniskt underhåll av data-
systemen, vilket därför innebär att olika alternativa lösningar är under övervägan-
de. 
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6.2.4 Framtiden 
De tjänster som Bodenbo ser som tänkbara på sikt är genomgående de tjänster 
som identifierats i förstudien. I dagsläget fokuserar Bodenbo på att få det nya fas-
tighetssystemet och de planerade tjänsterna för lägenhetsvisning att fungera. Ex-
empel på tänkbara tjänster som Bodenbo ser som intressanta i ett framtida per-
spektiv är felanmälan via portalen knuten till det interna fastighetssystemet, bok-
ning av tvättstuga samt fjärrstyrning av motorvärmare. Bodenbo har tidigare un-
dersökt möjligheten att införa de två sistnämnda typerna av tjänster men de visade 
sig då vara alltför kostsamma. I dagsläget, då kostnaden för nämnda tjänster är 
betydligt lägre och fortsätter att sjunka, ser Bodenbo tjänsterna som intressanta. 

6.3 Samlad analys 
Förvaltaren har en formulerad IT-strategi och Bodenbo håller på att utforma en i 
samband med att en ny affärsplan upprättas. Hos båda bostadsföretagen innehåller 
eller kommer IT-strategin att innehålla en beskrivning för hur de planerar att ut-
veckla webbaserade tjänster. 
 
Det finns skillnad i valet av utvecklingsstrategier mellan bostadsföretagen. För-
valtaren har en IT-avdelning med egen utveckling samt att de även anlitar externa 
konsulter. Bodenbo har ingen IT-avdelning utan väljer istället att anlita externa 
IT-bolag för utveckling, drift och underhåll. Hur detta konkret kommer att se ut är 
i dagsläget ännu ej bestämt utan olika alternativ är under övervägande. 
 
En förutsättning för Förvaltarens portallösning bygger på att man utvecklat ett 
kundvårdssystem som är sammankopplat med portalen och dess funktioner. Bo-
denbo har på liknande sätt för avsikt att ta ett nytt bakomliggande system i bruk 
men detta i form av ett fastighetssystem. Förvaltarens portallösning är i dagsläget 
betydligt mer välutvecklad än vad Bodenbo har för ambition att uppnå med sin 
framtida portallösning. Vikten av koppling mellan portal och bakomliggande sy-
stem är mer uttalad hos Förvaltaren än hos Bodenbo. Exempel på detta är tjänsten 
för service- och felanmälan som hos Förvaltaren är kopplad till det bakomliggan-
de kundvårdssystemet. Bodenbo har ingen koppling till något bakomliggande sy-
stem utan felanmälningar tas emot i form av e-postmeddelanden. De har heller 
inte någon avsikt att utveckla denna tjänst ytterligare. 
 
Bostadsföretagen har olika syn på vilka tjänster de ser som centrala. Förvaltaren 
betonar tjänster som stöder och underlättar det administrativa arbetet medan Bo-
denbo, som har en del tomma lägenheter, ser ”säljande” tjänster som mer ange-
lägna. 
 
Förvaltaren har vid utvecklingen av portalen och dess tjänster inte fullt ut företa-
git någon kravinsamling i den mening som teorin anger. På samma sätt kommer 
inte heller Bodenbo att, åtminstone i ett första skede, att försöka fånga krav från 
användarna. Båda bolagen utgår istället från en egen uppfattning om vad de tror 
efterfrågas samt vad som kan gagna både verksamheten och hyresgästerna. Bägge 
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hyresgästföreningarna anser att de tjänster som bostadsföretagen erbjuder i första 
hand är till för att en affärsnytta ska uppnås. 
 
Båda hyresgästföreningarna tror inte att det genomgående finns ett behov hos hy-
resgästerna utan att behovet skapas först när en tjänst erbjuds. 
 
Bostadsföretagen ger uttryck för en hårdnande konkurrens vilket har gjort att 
bägge bostadsföretagen har ambitioner att bli mer kundorienterade än traditionellt 
fastighetsfokuserade. 
 
Båda bostadsföretagen ser den egna interna kundtidningen som det mest naturliga 
sättet att informera hyresgäster om nya webbaserade tjänster. Hyresgästerna efter-
frågar dessutom en mer personlig information kring tjänster i form av informa-
tionsträffar/webbkurser. Det har i undersökningen framkommit att användarnas 
användning av datorer, Internet och webbtjänster i stor utsträckning är en genera-
tionsfråga. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi utifrån undersökningen 
kommit fram till. Sedan kommer en utförligare diskussion att föras kring de fram-
tagna slutsatserna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring förslag till fortsatt 
forskning. 

7.1 Slutsatser 
De slutsatser vi redovisar nedan ger svar på den uppställda forskningsfrågan: 
 

Vad bör bostadsföretag beakta avseende utvecklingen av en webbportal samt 
hur identifierar bostadsföretag de tjänster som ingår i en webbportal? Vilka 
tjänster svarar mot de behov som hyresgästerna har? 

7.1.1 Riktlinjer vid utveckling av en webbportal för bostadsföre-
tag 

• Vid utvecklandet av en webbportal är det viktigt att bostadsföretaget parallellt 
ser över bakomliggande interna/administrativa system och att dessa anpassas 
och/eller utvecklas för att lämna ifrån sig/ta emot information via portallös-
ningen. 

 
• Viktigt är att bostadsföretaget utformar en dataarkitektur som kan hante-

ra/stöda gränssnittet mellan bakomliggande interna/administrativa system och 
portalen. 

 
• De tjänster som utvecklas och erbjuds bör både ge affärsnytta för bostadsföre-

taget och kundnytta för hyresgästerna. 
 
• Då hyresgäster inte ger uttryck för behov av specifika tjänster är det viktigt att 

bostadsföretaget analyserar och tolkar de behov som hyresgästerna har i själva 
boendet och utifrån detta skapa tjänster som kan möta deras behov. 

 
• De marknadsförutsättningar som bostadsföretaget verkar i bör beaktas vid va-

let av vilka tjänster som i ett inledande skede ska prioriteras att utvecklas och 
erbjudas via portallösningen. 

7.1.2 Identifiering av tjänster 
Undersökningen pekar på att identifiering av tjänster inte gjorts i samråd och 
kommunikation med hyresgästerna. Bostadsföretagen har istället identifierat eller 
kommer att identifiera tjänster utifrån en egen uppfattning och tro om vad hyres-
gästerna vill ha. Tolkningen utgår dels ifrån egen erfarenhet och dels att man ser 
på andra bostadsföretags portallösningar, hur dessa tjänster och funktioner funge-
rar samt används. Identifieringen styrs även av vilka tjänster som skapar affärs-
nytta för bostadsföretaget. Dock är båda bostadsföretagen medvetna om att den 
utveckling som sker måste vara både hyresgäster och bostadsföretag till gagn. Vi 
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anser att dessa företag till viss del har en god insikt och erfarenhet när det gäller 
efterfrågan hos sina hyresgäster men vi understryker vikten av att användarnas 
verkliga önskemål upptäcks. Om inte dessa verkliga önskemål upptäcks finns ris-
ken att användarna inte accepterar tjänsterna fullt ut. 

7.1.3 Hyresgästers behov av tjänster 
Hyresgästerna uttrycker inget specifikt behov som är kopplat till en specifik tjänst 
vilket kan tyda på att behov skapas först när en tjänst erbjuds och används av hy-
resgästen. 
 
Med beaktande av både bostadsföretagens och hyresgästernas önskemål ser vi att 
undersökningen pekar på följande tjänster som centrala: 
 

• Service- och felanmälan 
• Lägenhetsvisning/Bokning 
• Bostadsbyte 

 
Motivet till varför dessa tjänster bör vara prioriterade i ett inledningsskede är att 
de är centrala delar i både bostadsföretagens verksamhet och hyresgästernas kon-
takt med hyresvärden. Service- och felanmälan och Lägenhetsvisning/bokning ger 
både affärs- och kundnytta. Bostadsbytartjänsten ger måhända inte någon direkt 
förtjänst för bostadsföretaget men undersökningen visar att tjänsten fyller en vik-
tig servicefunktion för hyresgästerna. 

7.2 Slutsatsdiskussion 
Trots att man hos Förvaltaren har en uttalad IT-strategi verkar det inte finnas en 
medvetenhet om vad denna innebär. Betydelsen av IT-strategin som ett strategiskt 
styrinstrument verkar något svag. 
 
Vi kan se att valet av utvecklingsstrategi beror till stora delar på företagets mark-
nadssituation och ekonomiska förutsättningar. Bodenbo anser inte att det är eko-
nomiskt försvarbart att ha en egen IT-avdelning. De anser att alternativet att hyra 
både programvaror och kompetens är föredelaktigare då detta ger dem tillgång till 
senaste teknik och expertis. 
 
Viktigt är att portallösningen bygger på att man har bakomliggande system som 
kan generera information till tjänster som erbjuds via portalen. Vilka tjänster som 
kan vara lämpliga att koppla till ett bakomliggande system anser vi vara svårt att 
bedöma för oss utifrån dessa bostadsföretag. Vi kan dock konstatera att om bo-
stadsföretag har ambition att införa interaktiva tjänster med kopplingar till bak-
omliggande system så krävs en väl genomtänkt arkitektur. 
 
Skillnaden mellan vad bostadsföretagen har för planer för kommande tjänster ser 
vi kan tänkas bero på marknadsförutsättningarna i det att storstädernas kommuner 
inte har samma problem med lägenhetsvakanser jämfört med mindre kommuner. 
Mindre kommuner väljer att i första hand fokusera på att sälja, det vill säga hyra 
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ut tomma lägenheter. Därför ser vi det naturligt att Bodenbo i första hand kommer 
att satsa på en utveckling av den befintliga tjänsten som består av att anmäla in-
tresse till ett bostadsområde. Utvecklingen leder mot att kunna se den lediga lä-
genheten, boka upp den samt att ange uppgifter som gör det möjligt för nya hy-
resgäster att skapa egna lägenhetskontrakt. Förvaltaren har inte på samma sätt 
som Bodenbo problem med lägenhetsvakanser utan de har snarare problem med 
att efterfrågan på lägenheter är större än tillgången. Detta menar vi visar sig i det 
att karaktären på de tjänster man erbjuder fokuserar på kö- och byteshantering av 
lägenheter samt service och förvaltning av fastigheterna. 
 
Bodenbo kommer i likhet med Förvaltaren inte att utföra någon kravinsamling, i 
samband med vidareutvecklingen av webbplatsen, i den mening som teorin före-
språkar. Möjligtvis kan de enkäter som Bodenbo skickar ut till sina hyresgäster, 
angående boendefrågor där även frågor gällande webbplatsen ställs, ses som en 
del i en kravinsamling. Trots avsaknaden av kravinsamling från Förvaltarens hy-
resgäster kan vi konstatera att de tjänster som erbjuds i stora delar fungerar och 
används. 
 
Förvaltarens hyresgäster har ingen direkt önskan om fler tjänster vilket vi anser 
bero på att de tjänster som finns täcker in det mesta hyresgästerna kan tänkas ha 
behov av. Bodenbos hyresgäster har inte heller någon direkt önskan om fler tjäns-
ter trots att de enbart har en liten del av vad Förvaltaren erbjuder sina hyresgäster. 
Förklaringen till detta anser vi beror på att behovet skapas först när tjänsten er-
bjuds och används av hyresgästen. Vi kan således konstatera att hyresgästerna 
inte har behov som direkt kan kopplas till en specifik portaltjänst. Däremot ut-
trycker hyresgästerna behov av att exempelvis öka tryggheten och säkerheten i 
boendet. Vi anser att utmaningen ligger i bostadsföretagens förmåga att utifrån 
dessa uttryckta behov tolka och skapa portaltjänster. Ett sätt att fånga hyresgäs-
ternas behov anser vi vara att göra en förändringsanalys och utifrån denna analys 
utforma en kravdokumentation. 
 
En hårdnande konkurrens tyder på att branschen som helhet är inne i en omstruk-
turering i fråga om attityden till hyresgästerna där man mer och mer betraktar hy-
resgäster som kunder och att det är dessa som i högre utsträckning styr bostadsfö-
retagens agerande. Vi ställer oss dock frågande till varför man inte gjort någon 
kravinsamling mot användarna/kunderna då de tydligt uttrycker vikten av att vara 
kundfokuserad. 
 
Vi tror att det är nödvändigt att finna fler sätt att informera hyresgästerna om 
webbtjänster än genom de sätt som idag används. Anledningen är att vi tror att 
inte alla läser och tar till sig informationen på det sätt som avses. Då hyresgäster 
har olika bakgrund och erfarenheter tror vi att det krävs fler sätt att nå ut till hy-
resgäster. Exempel på fler sätt, som även framkommit från hyresgästerna, skulle 
kunna vara informationsträffar och webbkurser där sättet att informera mer kan 
anpassas till hyresgästernas skiftande förutsättningar. 
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7.3 Egna reflektioner 
Under arbetets gång har vi haft tillfälle att reflektera över omständigheter vi ob-
serverat. Till exempel är vi förvånade över att AB Förvaltaren trots sin väldigt 
avancerade portallösning inte ännu egentligen marknadsfört portalen och dess 
tjänster mot sina hyresgäster i någon riktad kampanj. En annan omständighet som 
vi anser vara något förvånande är att AB Förvaltaren i dagsläget inte gör någon 
kontinuerlig uppföljning över hur portalen används, något som borde vara intres-
sant att veta då detta rimligen påverkar affärsnyttan. En förklaring kan vara att 
ingen riktad marknadsföring gjorts. 
 
Vi har i analysen konstaterat att varken AB Förvaltaren eller Stiftelsen Bodenbo i 
sin kravinsamling anser att kommunikation med användarna, det vill säga hyres-
gästerna, är nödvändig. I Förvaltarens fall har de litat på att IT-chefen, genom sin 
långa erfarenhet inom bostadsföretaget, har en klar bild över vad hyresgästerna 
efterfrågar. Det intryck vi fått är att utvecklingsprocessen i stora delar utförs ”ad 
hoc” där exempelvis nya krav som uppstår hanteras löpande. Detta kan visserli-
gen vara ett uttryck för ett iterativt arbetssätt även om AB Förvaltaren inte gav 
uttryck för att man medvetet arbetar efter någon sådan modell. Vi kan emellertid 
konstatera att detta förhållningssätt och resonemang i praktiken utfallit med gott 
resultat. Vi ställer oss trots det kritiska till vad som händer ifall IT-chefen en dag 
avslutar sin anställning hos AB Förvaltaren. I ett sådant läge menar vi att en väl 
underbyggd modell för hur kravinsamlingen och utvecklingsarbetet i stort ska gå 
till säkerställer kontinuiteten för utvecklingsarbetet. Idag förefaller mycket av 
drivkraften kring utvecklingsarbetet vara personligt knuten till IT-chefen. 
 
Förvaltaren angav att de fått synpunkter från hyresgästerna angående tjänsten Bo-
stadsbyten där hyresgästerna gav uttryck för att tjänsten fungerade otillfredsstäl-
lande. De synpunkter som Förvaltaren fick gjorde att tjänsten omarbetades. Detta 
tror vi hade kunnat undvikas om representanter från hyresgästerna hade fått vara 
med i förändringsanalysen och kravinsamlingsarbetet.  
 
Vi konstaterar även att AB Förvaltaren är ett bostadsföretag som ligger i fronten 
bland bostadsföretag vad gäller portallösningen och inte minst med integrationen 
mellan portal och bakomliggande interna system. Under intervjuerna framkom det 
dock att datamognaden hos personalen inte i alla avseende står i paritet med de 
tekniska lösningar som byggts upp. Vi kan här ana att vikten av att parallellt med 
utvecklingen av de tekniska systemen även arbeta med kompetens- och attitydfrå-
gor bland de anställda. Det gäller att motivera medarbetarna, i AB Förvaltarens 
fall kundvärdarna, att inse fördelen och potentialen av att ta till sig ny teknik. 
 
En annan reflektion vi gör är att vi ser tjänsterna som produkter där det finns två 
parter som har nytta av att använda tjänsterna och att den gemensamma kanalen 
är Internet. När det gäller de tjänsterna som vi i uppsatsen identifierat som mest 
centrala, anser vi att den grundläggande tanken påminner om tjänster som före-
kommer inom andra marknadsområden. Vi kan se paralleller med exempelvis bo-
stadsbytestjänsten och bytesannonser på webbplatser för annonsering som exem-
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pelvis www.blocket.se. Där ser vi att ändamålet för båda tjänsterna handlar om 
annonsering av något som man vill byta mot någonting annat. När det gäller tjäns-
ter för att visa och hyra ut lägenheter kan vi se likheter med säljande företag. Bo-
stadsföretag har sin inkomstkälla i att hyra ut lägenheter ur fastighetsbeståndet 
och vill visa och ”sälja” sina lägenheter på samma sätt som exempelvis bilföretag 
vill visa och sälja sina bilar. Service och felanmälan handlar i grund och botten 
om att meddela någonting man vill få gjort. För att utrusta tjänsten med ytterligare 
funktion tror vi att bostadsföretagen kan dra lärdom och använda egenskaper från 
liknande från tjänster inom andra branscher. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med uppsatsen har olika funderingar framkommit som skulle kunna 
vara utgångspunkter för fortsatt forskning. Undersökningen pekar på att använ-
darna, det vill säga hyresgästerna, praktiskt tagit inte alls är direkt inblandade i 
framtagningen av vilka tjänster som ska ingå i den typ av portallösning som upp-
satsen behandlar. Det vore därför intressant att närmare utreda på vilket sätt som 
denna viktiga grupp skulle kunna involveras i utvecklingsarbetet. En annan tänk-
värd frågeställning som bostadsföretagen ger uttryck för är att ta reda på vilket 
sätt som hyresgästerna skulle vilja erhålla information. Intressant vore även att 
närmare i detalj bringa klarhet i hur arkitekturen för ett system i bostadsföretag 
bör vara uppbyggt för att skapa den flexibilitet och integration med bakomliggan-
de system som bostadsföretag anger som viktig. 
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Intervjuguide – Intervju 2003-12-02 
AB Förvaltaren 
 
Bakgrund 
 
Hur många lägenheter och lokaler ingår i AB Förvaltarens fastighetsbestånd? 
 
Har AB Förvaltaren egen IT-avdelning och i så fall vilken typ av arbete handhar 
denna avdelning? (förvaltning, egenutveckling, drift) 
 
Kan AB Förvaltaren erbjuda hyresgästerna tillgång till bredbandsuppkoppling och 
hur stor andel av hyresgästerna omfattas av detta? 
 
Portaler och funktioner 
 
Hur länge har webbplatsen funnits i nuvarande form? 
 
Vilka funktioner/tjänster erbjuder ni era hyresgäster via er portal samt varför an-
ser ni dessa som lämpliga? 
 
Finns det någon funktion/tjänst som är av central betydelse? 
 
Finns det uppställda mål kring användningsgraden av olika funktioner/tjänster? 
 
I vilken utsträckning påverkar hyresgästernas användning av portalens funktio-
ner/tjänster AB Förvaltarens effektivitet? 
 
Vilken kundnytta anser ni era hyresgäster uppnår genom att använda portalen? 
 
Finns det någon tänkbar tjänst som rent teknisk skulle vara möjlig att erbjuda men 
som ni inte anser vara lämplig att ”portalisera”? 
 
Efterfrågas det webbaserade tjänster från hyresgästernas sida eller anser ni att be-
hovet av en tjänst skapas först när den erbjuds och börjar användas? 
 
Strategier och förändringsarbete 
 
Har ni någon uttalad IS/IT-strategi och hur ser denna i så fall ut? 
 
Vad ser ni vara motiven till att tillhandahålla tjänster/funktioner via portalen? 
 
På vilket sätt marknadsför/informerar/uppmuntrar ni eller skapar incitament för 
hyresgästerna att använda portalen? 
 
På vilket sätt arbetade ni för att ta fram ett beslutsunderlag kring webbplatsens 
utveckling? 
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Vilket eller vilka såg ni behoven vara för att göra en förändring? 
 
Kravinsamling 
 
På vilket sätt har utvecklingsarbetet av portalen skett? Via egen IT-avdelning eller 
externt? 
 
Hur har ni kartlagt vilka funktioner/tjänster som hyresgästerna har behov av? 
 
Har och i så fall hur har hyresgästerna deltagit i utvecklingsprocessen av porta-
len? 
 
Hur har kraven dokumenterats, det vill säga hur har kravspecifikationen sett ut? 
 
Hur går det kontinuerliga utvecklingsarbetet(förvaltningen) av portalen till? Sker 
detta i någon utsträckning i dialog med hyresgästerna? 
 
Vad krävs rent tekniskt för att de funktioner/tjänster som erbjuds via portalen ska 
vara möjliga? 
 
Har det gjorts investeringar i den tekniska arkitekturen för att möjliggöra införan-
det av vissa tjänster? Vilka? 
 
Finns det, och i så fall vilka är de, tekniska begränsningarna i dagsläget?  
 
Framtiden 
 
Finns det funktioner/tjänster som är under införande? I så fall vilka? 
 
Vad är er vision för hur portalen kan utvecklas på sikt? Framtidsvisioner? 
 
Vilka tjänster/funktioner ser ni som tänkbara/intressanta i framtiden? 
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Intervjuguide – Telefonintervju 2003-12-03 
Hyresgästföreningen Region Stockholm 
 
Frågor 
 
Finns det en allmän kännedom bland hyresgästerna kring de tjänster/funktioner 
som AB Förvaltaren erbjuder hyresgästerna via sin webbportal? 
 
Hur har AB Förvaltaren informerat hyresgästerna om hur webbportalen och dess 
tjänster fungerar? 
 
Vilka tjänster upplever hyresgästerna som mest användbara? 
 
Finns det önskemål om tjänster som inte finns i dagsläget? 
 
Vilka fördelar har hyresgästerna upplevt med att kunna utföra tjänster via webb-
portalen? 
 
Vilka nackdelar ser hyresgästerna med att använda dessa tjänster? 
 
Har hyresgästerna i någon mån fått vara med och påverka utbudet av tjänster på 
webbportalen? 
 
Efterfrågas det webbaserade tjänster från hyresgästernas sida eller anser ni att be-
hovet av en tjänst skapas först när den erbjuds och börjar användas?  
 
Upplever ni att det finns ett ökat intresse bland hyresgäster att använda webbpor-
talens tjänster för att kommunicera med AB Förvaltaren? 
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Intervjuguide – intervju 2003-12-05 
Bodenbo AB 
 
Bakgrund 
 
Hur många lägenheter och lokaler ingår i Bodenbo: s fastighetsbestånd? 
 
Har Bodenbo egen IT-avdelning och i så fall vilken typ av arbete handhar denna 
avdelning? (förvaltning, egenutveckling, drift) 
 
Kan Bodenbo erbjuda hyresgästerna tillgång till bredbandsuppkoppling och hur 
stor andel av hyresgästerna omfattas av detta? 
 
Portaler och funktioner 
 
Hur länge har Bodenbo: s webbplats funnits i nuvarande form? 
 
Vilka funktioner finns idag på webbplatsen? 
 
Vilka funktioner har Bodenbo för avsikt att utveckla och införa? 
 
Kommer ni att ställa upp mål kring användningsgraden från hyresgästerna av oli-
ka funktioner? 
 
Finns det någon funktion som ni anser kommer få en central betydelse? 
 
Kommer införandet av tjänster att påverka Bodenbo: s effektivitet? 
 
Vad anser ni att hyresgästernas kundnytta kommer att vara genom att använda 
tjänsterna i portalen? 
 
Efterfrågas det webbaserade tjänster från hyresgästernas sida eller anser ni att be-
hovet av en tjänst skapas först när den erbjuds och börjar användas?  
 
Strategier och förändringsarbete 
 
Har ni någon uttalad IS/IT-strategi? Hur är denna i så fall uttryckt? 
 
Vad ser ni vara motiven till att tillhandahålla tjänster/funktioner via en webbpor-
tal? 
 
På vilket sätt kommer ni att marknadsföra/informera/uppmuntra eller skapar inci-
tament för  
hyresgästerna att använda funktionerna i webbportalen? 
 
Har ni påbörjat eller planerar ni att genomföra någon analys kring förändringsar-
betet för att ta fram ett beslutsunderlag om webbplatsens utveckling till en portal? 
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Vilket eller vilka ser ni behoven vara till att göra en förändring? 
 
Kravinsamling 
 
På vilket sätt kommer utvecklingsarbetet av webbportalen att ske? Via egen IT-
avdelning eller externt? 
 
Hur har ni tänkt gå tillväga för att identifiera kraven på funktionerna/tjänsterna. 
 
I vilken utsträckning kommer ni att ha kontakt med användarna (det vill säga hy-
resgästerna) kring vilka funktioner som de har behov av? Hur kommer i så fall 
denna kontakt att se ut? 
 
På vilket sätt förväntar ni att hyresgästernas användning av webbportalens funk-
tioner kommer att påverka Bodenbo: s effektivitet? 
 
Vilken kundnytta anser ni kommer att uppnås genom de tjänster som planeras in-
föra via webbportalen? 
 
Tekniska aspekter 
 
Hur ser den tekniska plattformen ut i dagsläget? 
 
Kommer satsningen på att införa funktioner, det vill säga att utveckla webbplat-
sen mot en webbportal, att innebära att investering i ny teknik måste göras? I så 
fall vilken? 
 
Framtiden/Visioner 
 
Vad är er vision för hur portalen kan utvecklas på sikt? Framtidsvisioner? 
 
Vilka tjänster/funktioner ser ni som tänkbara/intressanta i framtiden? 
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Frågor – Intervju 2003-12-04 
Hyresgästföreningen Region Norrland 
 
Frågor 
 
Finns det en allmän kännedom bland hyresgästerna om att bostadsföretag kan er-
bjuda hyresgäster olika tjänster via Internet? 
 
Anser ni det finnas önskemål om tjänster som i dagsläget inte finns och som skul-
le upplevas som en förbättring av service och kommunikation mot bostadsföreta-
get? Vilka och varför? 
 
Efterfrågas det webbaserade tjänster från hyresgästernas sida eller anser ni att be-
hovet av en tjänst skapas först när den erbjuds och börjar användas?  
 
Finns det något i kontakten med Bodenbo som hyresgästerna i dagsläget upplever 
som problematiskt? 
 
Hur anser ni att acceptansen bland hyresgästerna är för att använda webbaserade 
tjänster? 
 
På vilket sätt anser ni att Bodenbo skulle kunna marknadsföra eller agera för att 
uppmuntra hyresgästerna att övergå till att använda tjänster via en webbportal 
istället för på traditionellt sätt? 
 
På vilket sätt skulle hyresgästerna vilja vara med och påverka tjänsteutbudet på en 
webbportal?  


