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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för 

samskapande av olika varianter av hus inom hustillverkningsbranschen. Genom teoretiska 

studier och kvalitativa intervjuer har riktlinjer för hur företag kan använda VR-tjänster för 

samskapande framträtt. De teoretiska områden som främst har behandlats är den 

tjänstedominanta logiken, innovationsprocessen, samskapande samt VR. Sex 

intervjudeltagare medverkade i intervjuerna. Dessa var i åldrarna 25–26 år, hälften var män, 

hälften var kvinnor. Det visade sig att deltagarna hade liten eller till och med ingen erfarenhet 

av VR sen tidigare. 

Studien visar att företag som ämnar använda sig av VR-tjänster för samskapande bör tänka på 

att tjänsten måste uppfylla vissa incitament och fördelar som bland annat handlar om att 

tjänsten måste vara kreativ och inspirerande för att ge så kallade nöjes- och lustfördelar, ge 

möjlighet till att utföra förändringar av ett virtuellt hus på ett unikt sätt, men även att 

deltagande i tjänsten i vissa fall även kan kräva någon form av kompensation för att 

användarna ska delta i samskapande. Det kan även krävas en tjänst som är kopplad till VR-

tjänsten för att samskapande ska fungera på bästa sätt. Det finns potential för företag att 

använda sig av VR-tjänster för att samskapa tillsammans med kunder, men det kan ännu 

komma att dröja innan användningen av liknande tjänster är utbredd och ett måste för företag 

att satsa på.  

Abstract 

This study aims to examine Virtual Reality-services challenges and opportunities for co-

operation of different variations of houses within the house manufacturing industry. Through 

theoretical studies and qualitative interviews, guidelines for how companies can use VR-

services for co-creating have emerged. The theoretical areas that have been dealt with 

primarily are service dominant logic, the innovation process, co-creation and VR. Six 

respondents participated in the study. These were aged between 25-26 years and equally 

divided between men and women. It turned out that the participants had little or no experience 

of VR prior to the interview.  

The study shows that companies that intend to use VR-services for co-operation should 

consider that the service must meet certain incentives and benefits. These include that the 

service must be creative and inspiring to provide so-called entertainment and pleasure 

benefits. The service should provide the opportunity to make changes to a virtual house in a 

unique way. Furthermore, participation in the service may in some cases also require some 

form of compensation for users to participate in co-creation. A service that is connected to the 

VR-service may also be required to ensure that co-operation can be performed in the best 

possible way. There is potential for companies to use Virtual Reality-services to co-create 

with customers, but it may still take a while before the use of similar services is widespread 

and a must for companies to invest in.  

Nyckelord 

Samskapande, virtuell verklighet, tjänster, VR, innovationsprocessen, 

tjänsteinnovationsprocessen, tjänstedominanta logiken, virtuell kundmiljö, virtuella världar, 

DART-modellen, Innovation Jams, Innovation Competition, incitament. 
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Begrepp och definitioner 

VR (Virtual Reality) 

Moderna VR-headset med tillhörande mjukvara som t.ex. HTC Vive och Samsung Gear som 

kopplas till en dator eller mobiltelefon och som användaren placerar på huvudet.  

 

Virtuell verklighet 

Svensk översättning av Virtual Reality.  

 

VR-tjänst 

Digital tjänst som används tillsammans med VR-headset. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund och problembeskrivning för ämnesområdena 

tjänstedominanta logiken, samskapande, VR och innovationsprocessen. Avslutningsvis 

presenteras syftet och frågeställningar för den här studien. 

1.1 Bakgrund 

Traditionellt så har inom den varudominanta logiken producenten setts som den centrala 

värdeskaparen genom tillhandahållandet av produkter. Konsumenten har i sin tur setts som en 

passiv aktör som betalar för det producenten säljer och i samband med det sker värdeutbytet. 

Varudominant logik kan dock uppfattas som ett trångsynt sätt att beskriva dagens komplexa 

och teknologidrivna värld. Företag som vill hävda sig i konkurrensen bör gå ifrån 

standardiserade massproducerade varor till en mer kundanpassad massproduktion, vilket är 

mer i linje med den tjänstedominanta logiken där kunden kan ses som en del i 

värdeskapandet, då värde skapas genom samverkan mellan kund och företag (Lusch och 

Vargo, 2014).  Företagen bör ha potential till att använda digitala tjänster för att kundanpassa 

massproduktionen och därmed erbjuda differentierade produkter. 

 

Företag kan inte agera självständigt när produkter och tjänster ska utvecklas. När användarna 

involveras så hjälper det företag att skapa en tjänst eller produkt som blir omtyckt. Tidigare 

utformades produkter, produktionsprocesser, marknadsföring och försäljningskanaler med 

liten eller till och med ingen påverkan eller involvering av användarna (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) ger idag 

konsumenter och användare möjligheten att engagera sig och vara en del av företagens 

utvecklingsprocess i ett samskapande av nya produkter och tjänster (Kohler, Fueller, Matzler, 

Stieger & Füller, 2011). 

 

Bhalla (2011) menar att företag som engagerar sig i samskapande med användare gör det 

eftersom att de är intresserade av att lära sig mer om användarnas intressen och värderingar. 

Kunskapen inom samskapande kan i sin tur leda till innovation och konkurrensfördelar. 

Samskapande har främst tre huvudsyften; idégenerering vid framtagandet av nya produkter 

eller tjänster, förbättring av en existerande produkt eller tjänst, samt skapande av prototyper 

av en produkt eller tjänst (Bhalla, 2011). Bhalla beskriver även olika metoder som ska 

underlätta samskapande mellan användare och företag. Dessa metoder för samskapande 

inkluderar till exempel aktiviteter på sociala medier, videokonferenser och virtuella 

kundmiljöer där vanliga användare och även experter samlas för att tillsammans hjälpas åt att 

lösa olika problem, samt “innovation jams” vilket innebär storskalig brainstorming på 

internet.  

 

Idag har företag inom olika branscher börjat titta på hur datorgenererade virtuella världar 

skulle kunna användas inom sina verksamheter. Dessa datorgenererade världar upplevs 

genom modern hårdvara och mjukvara och gör det möjligt för användaren att interagera med 

föremål på ett liknande sätt som i verkligheten. I den datorgenererade virtuella världen har 

objekt egenskaper som till exempel vikt, färg och struktur (Mihelj, Novak, och Beguš 2014). 

Företag i nästan alla branscher undersöker möjligheten att använda sig av nya teknologier och 

digitala tjänster för att kunna utnyttja dess fördelar (Matt, Hess och Benlian, 2015). Exempel 

på dessa branscher är sjukvård, biltillverkning och arkitektur Mihelj et al. (2014). 
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Teknologier såsom Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR) 

som används för att uppleva och interagera med virtuella världar, har potential att användas 

för att samskapa innehåll och dela upplevelser mellan användare och företag (Jung och Dieck, 

2017). Jung och Dieck (2017) visar exempel på samskapande med hjälp av AR- och 3D-

teknik i museiverksamheter. Studien visar på möjlighet till delning av AR- och VR-

upplevelser och skapat innehåll online via bland annat sociala medier. Däremot saknas det 

exempel på hur just dagens VR-teknologi kan användas för samskapande inom 

produktproducerande branscher och specifikt inom hustillverkning som är fokus för denna 

studie. Ahmad och Hultgren (2015) diskuterar i sin studie hustillverkning, VR-teknik och 

möjligheter för visualisering i presentation av småhus. Författarna presenterar idén om att 

VR-teknik skulle kunna användas genom att skapa en film av olika hus. Kunden kan sedan 

använda sig av VR-glasögon för att gå runt och se huset i en 3D-modell. Författarna ger även 

ett förslag på en webbaserad plattform som skulle kunna underlätta företagets arbetsprocess. 

På plattformen kan kund och säljare göra förändringar på huset och kommunicera via en 

webbsida. Fördelar inkluderar bland annat att plattformen underlättar för säljaren att ha 

kontakt med flera kunder samtidigt, och att kunder som av någon annan anledning inte kan ta 

sig till hustillverkarens lokala kontor enkelt kan föra en dialog med säljaren. Däremot 

presenteras inte något förslag på hur VR-teknik skulle kunna användas i ett samskapande av 

produkter inom hustillverkning. 

 

När det gäller andra metoder att samskapa inom virtuella världar så ger Kohler et al. (2011) 

ett exempel på hur bland annat Toyota, genom att använda sig av PC-spelet ‘Second Life’, 

försökte engagera till samskapande genom att låta spelarna modifiera en av deras bilmodeller. 

I spelet skapar användaren en digital karaktär som kan interagera med världen, andra 

användare och skapa artefakter som går att interagera med. Spelet kräver endast en dator och 

inte någon virtuell teknologi i övrigt, men är ändå ett intressant exempel på hur företag har 

försökt sig på nya former av samskapande. Trots möjligheterna som detta gav för 

samskapande så var det inte särskilt många spelare som tog möjligheten att delta. I detta fall 

var Second Lifes användare mer intresserade av sina egna påhittade aktiviteter än att delta i 

företagets. Frågan hur företagen ska kunna attrahera användarna till samskapande och få dem 

att stanna kvar blir därmed aktuell. 

 

Sammanfattningsvis så ser vi att VR i samskapande av produkter inom hustillverkning 

behöver utforskas ytterligare för att visa på möjligheter för företag och deras kunder. Tidigare 

studier kring användningen av VR har visat på tillämpningsområden inom bland annat vård 

och rehabilitering (Kim och Park, 2013) och Yin, Sien, Ying, Chung och Leng (2014), nöje 

och utbildning (Virvou och Katsionis, 2008) och samskapande med hjälp av AR-teknik eller 

3D-teknik, däremot inte med hjälp av VR (Jung och Dieck, 2017).  

 

Studien utförs genom en kvalitativ metod som undersöker en VR-tjänsts utmaningar och 

möjligheter för samskapande, samt fördelar och nackdelar med användandet av denna typ av 

tjänst. Denna studie har främst baserats på modern VR-teknologi från år 2015 och framåt 

eftersom att det är då denna teknologi har blivit populär (Forbes, 2018).  Det handlar om VR-

headset av typen HTC Vive eller Samsung Gear och även enklare och billigare varianter, som 

kan kopplas till en dator eller mobiltelefon och är även den sortens VR-teknologi som använts 

under testet av VR-tjänsten för husvisning. Valet att fokusera på endast VR-teknologi har att 

göra med studiens omfattning, att den digitala tjänsten som undersöks är just en VR-tjänst, 

samt författarnas eget intresse för just VR-teknologi. 
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1.2 Problembeskrivning  

Den tjänstedominanta logikens synsätt är att massproduktionen bör göras mer kundanpassad 

(Lusch och Vargo, 2014). Genom att gå igenom tjänsteinnovationsprocessen kan det 

underlätta för företag att skapa användbara tjänster som uppskattas av företag, kunder och 

användare (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). Dessa tjänster bör i sin tur kunna 

användas för att skapa mer kundanpassade produkter även inom produktproducerande 

branscher som hustillverkning. Kristensson et al. (2014) förklarar att det är viktigt att 

involvera användarna för att skapa en lyckad tjänst eller produkt. Füller, Hutter och Faullant 

(2011) förklarar att företag måste utnyttja externa parter för innovation, och att det har visat 

vara viktigt i alla steg i produktutvecklingsprocessen för att skapa en omtyckt produkt. Att få 

företag att inse att det är viktigt att gå igenom tjänsteinnovationsprocessen för att skapa en 

omtyckt tjänst eller produkt bedöms relevant med tanke på utvecklingen mot en 

tjänstedominant logik. 

 

Företag har idag möjlighet att använda sig av nya teknologier för att utnyttja dess fördelar och 

samskapa tillsammans med användare (Matt, Hess och Benlian, 2015). Ett område där det 

saknas kunskap är hur företag kan använda sig av VR-tjänster för att tillsammans med kunder 
samskapa olika varianter av hus inom hustillverkningsbranschen. En fråga som upplevs viktig 

när det gäller hur VR-tjänster kan användas för samskapande är hur ett företag till att börja 

med kan attrahera användare att deltaga och sedan fortsätta att vara engagerade. Exemplet i 

inledningen med Toyota som försökte samskapa med användarna (Kohler et al., 2011), tyder 

på svårigheter och utmaningar för företag att påbörja ett samskapande. Frågan hur företagen 

ska skapa incitament för deltagande är därmed aktuell. Det finns studier som visar på vad 

användare förväntar sig vid ett samskapande. Ett exempel är Nambisan och Baron (2009) som 

tar upp fyra huvudsakliga kategorier av fördelar som användare förväntar sig vid deltagande i 

samskapande, eller åtminstone behöver uppfyllas av tjänsten vid samskapandet. Det handlar 

om önskan om bättre förståelse och kunskap om något, fördelar kopplade till sociala aspekter, 

ökad status och en känsla av att utfört något bra genom att bidra med egna kunskaper, samt 

upplevda fördelar från den mentala och intellektuella stimulation som uppstår vid samtal med 

andra användare. Bhalla (2011) menar i sin tur att det kan krävas någon form av 

kompensation för att få användare att delta frivilligt i ett samskapande. I samskapande är det 

viktigt att attrahera rätt användare. Om en kompensation i form av pengar är utlovat till dem 

som deltar i samskapandeprocessen så kan det hända att användare attraheras av fel anledning 

(Bhalla, 2011). Frågan är om inblandningen av VR-teknologi och VR-tjänster kan öka 

incitamentet och attrahera användare att delta i ett samskapande? I denna studie önskar vi 

svara på detta genom att granska tidigare studier undersöka vad användare anser om en 

specifik VR-tjänst för husvisning.  Sammantaget visar ovan nämnda studier att det finns 

kunskap om hur företag kan använda virtuella miljöer för att samskapa tillsammans med 

kunder och potentiellt dra nytta av det. Detta uppmuntrar till att forskningsområdet gällande 

hustillverkares användande av VR-tjänster för samskapande behöver studeras vidare. Frågor 

angående incitament till samskapande blir särskilt relevanta eftersom att incitament är en stor 

del i att överhuvudtaget starta en samskapandeprocess.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för 

samskapande inom hustillverkningsbranschen, samt att identifiera för- och nackdelar med 

användandet av VR-tjänster.  
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De följande forskningsfrågorna är framtagna för att utveckla och besvara syftet. Tanken är att 

genom att besvara de tre forskningsfrågorna identifiera: 

 

Vilka incitament är viktiga för att attrahera användare till att samskapa inom 

hustillverkningsbranschen? 

 

Hur kan en virtuell kundmiljö stödja en VR-tjänst i ett samskapande? 

 

Vilka fördelar och nackdelar upplever användare med en VR-tjänst för hustillverkning?   

 

1.4 Bidrag till forskningsområdet 
Ett tillämpningsområde som tidigare studier inte behandlar är hur VR kan användas för 

samskapande av olika varianter av hus inom hustillverkningsbranschen. Denna studie ska ge 

praktiskt bidrag till området samskapande med hjälp av VR genom att presentera en punktlista 

som företag kan använda för att utveckla en tjänst för samskapande med hjälp av VR som 

användare ska bli intresserade av. Studien önskar även att ge ett teoretiskt bidrag inom 

området digital tjänsteutveckling genom att visa hur VR-tjänster kan användas i ett 

samskapande, och därmed komplettera den befintliga forskningen angående samskapande 

inom produktproducerande företag och specifikt hustillverkningsbranschen.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som använts för att utföra denna studie. De teorier som 

använts är tjänsteinnovationsprocessen, samskapande, för- och nackdelar med samskapande, 

metoder och modeller för samskapande och vad som krävs för att användare ska delta i 

samskapande. Slutligen förklaras VR och virtuella världar förklaras för att ge en 

grundläggande förståelse för teknologin. 

I modellen nedan presenteras den teori som använts i denna studie. Huvudområdet för denna 

studie är samskapande, som sedan kopplas till de resterande områdena, 

tjänsteinnovationsprocessen, tjänstedominanta logiken och VR. Dessa områden tillsammans 

skapar den teoretiska grunden för att möjliggöra analysen för hur en VR-tjänst kan användas i 

ett samskapande. 

 

 

Figur 1: Teoretiska ramverket för den här studien. 

 

2.1 Tjänsteinnovationsprocessen 

Mot bakgrund av att tjänsteekonomin växer och att det till följd av det ställs allt högre krav 

från kundernas sida på att företagen tillhandahåller förbättrade tjänster och höga 

värdeerbjudanden, så blir företagens innovationsprocess ett viktigt moment i att effektivt ta 

fram både nya och förbättrade tjänster som uppfyller kundernas och marknadens 

förväntningar (Hidalgo och D ́Alvano, 2014). Kristensson et al. (2014) presenterar 

tjänsteinnovationsprocessen för framtagandet av nya tjänster och som består av tre 

övergripande steg och sex faser. De tre stegen benämns skapa fokus, förstå och bygga. Steg 

ett handlar om att skapa fokus för utvecklingsprojektet. Steg två om att förstå kunden och dess 

behov. Steg tre om att skapa en struktur för att underlätta leveransen av kundvärde. Inom 

stegen förstå och bygga återfinns faserna fokusera, involvera, lära, orkestrera, pröva och 

standardisera.  
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Figur 2. Tjänsteinnovationsprocessen tagen från Kristensson et al. (2014). 

 

När en ny tjänst ska tas fram så är denna process ofta iterativ och går fram och tillbaka mellan 

de olika faserna i processen.  

 

Fokusera-fasen handlar om att sätta upp mål för hur värde ska skapas för kunden genom att 

förklara vilka behov som tjänsteinnovationen ska lösa och att visa på vilken värdeskapande 

process som ska utvecklas. Företaget ska här fundera kring om den tjänsten ska bidra till att 

effektivisera, differentiera, hjälpa eller uppleva något för kunden. 

Involvera-fasen handlar om att lära av och med kunden för att förstå vilka behov kunden har 

för att kunna utveckla tjänster som tillfredsställer dessa behov. 

Lära-fasen syftar till att lära sig maximalt om kunderna och kontexten de verkar i. Detta steg 

är viktigt för att kunna utveckla tjänster som är realiserbara, går att producera, implementera 

och som kunden kan ta till sig.  
Orkestrera-fasen innebär att företaget bedömer hur tjänsten ska kunna implementeras. 

Fördelar vägs mot nackdelar och tjänsten utvärderas mot företagets strategi, om företaget 

klarar förändringen, om organisationskulturen stödjer den nya tjänsten, samt om företagets 

nätverk kommer att stödja innovationen. 
Pröva-fasen handlar om att skapa funktionella koncept som testas med ett mindre antal 

utvalda kunder på en avgränsad marknad. Fördelen blir att det går att testa sig fram innan en 

dyr och tidskrävande förändring behöver ske i skarpt läge. 
Standardisera-fasen handlar om att standardisera delar av lösningen då det skulle vara för 

dyrt att anpassa tjänsten efter varje kunds önskemål. Standardiseringen medför möjligheten att 

sedan lättare kunna lansera tjänsten på en bredare marknad.  

 

Företag som vill lansera en ny tjänst bör vara beredd på att det kan ske förändringar i hur de 

anställda på företaget arbetar. Eftersom att de anställda ofta är vana med sitt arbetssätt så kan 

det vara svårt att bryta denna vana.  

 

2.1.1 Traditionella innovationsprocesser för produktproducerande företag 
Kristensson et al. (2014) förklarar att traditionella innovationsprocesser börjar inifrån ett 

företag och innebär att de anställda på företaget kan identifiera resurser, maskiner, råvaror 

eller andra tillgångar som går att använda till ett nytt marknadserbjudande. Detta kan dock ge 
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ett företag en stor svaghet, eftersom att det är svårt att säga om resultatet från 

innovationsprocessen verkligen kommer bli framgångsrikt. Detta eftersom att det företaget 

har tagit fram i innovationsprocessen har liten påverkan utifrån. Kristensson et al. pekar på 

många studier som visar på misslyckande när det kommer till detta sätt att innovera, då få 

produkter eller tjänster faktiskt blir lönsamma på marknaden. Konsekvensen är att många har 

börjat tvivla på den traditionella “inifrån- och ut-strategin”. Företag behöver få kunskap om 

vad kunderna uppskattar och saknar och för att lösa detta måste företag istället samarbeta med 

kunderna i en så kallad “utifrån- och in-strategi”.  

 

2.2 Samskapande 
Kohler et al. (2011) förklarar att samskapande syftar till en process inom vilken kunder och 

användare tar en aktiv roll och tillsammans med ett företag utför aktiviteter i form av 

generering och utvärdering av idéer och koncept för nya produkter eller tjänster och skapandet 

av virtuella prototyper. Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) ger konsumenter 

och användare möjligheten att engagera sig och vara en del av företagens innovationsprocess. 

Henfridsson och Lindgren (2010) menar att kontakten med användaren kan ske i olika faser 

av ett företags utvecklingsprocess och den kan vara informativ, rådgivande och deltagande. 

Kohler et al. (2011) förklarar att det är just i innovationsprocessen samskapande oftast sker. 

Särskilt Internet har försett företag med unika och uppfinningsrika möjligheter att dra nytta av 

konsumenternas idéer och kunskap. Füller et al. (2011) beskriver att företag idag måste 

identifiera, ansluta och utnyttja externa parter som källor till innovation för att öka sin 

prestationsförmåga. Resurser från företagens relationer har visat sig vara viktiga i alla steg i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa en omtyckt produkt. Kujala (2003) förklarar att 

användandet av kunder som innovationskälla idag är en brett accepterad metod i utvecklingen 

av användbara och omtyckta produkter.  

 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med samskapande 

Det finns exempel när samskapande har varit bra för företag, men det finns även exempel när 

samskapande inte har fungerat lika bra. Venkat och Kerimcan (2013) beskriver hur LEGO 

lyckats med samskapande. LEGO skapade en produktserie som kallas 'Mindstorms'. Denna 

produktserie lät användare bygga robotar med hjälp av LEGO:s vanliga byggklossar. När 

LEGO släppte ‘Mindstorms 1.0’ som byggde på mikrodatorer, infraröda sensorer och 

användarskapad kod tillsammans med legoklossar, började det dyka upp externa sidor som 

tillät entusiaster att dela med sig av hur de har byggt sina robotar. LEGO valde att involvera 

dessa entusiaster att hjälpa till att bygga upp den nya generationen av 'Mindstorms' 

kodningsgränssnitt. LEGO tillhandahöll även en webbsida liknande ett klotterplank som tillät 

användare att diskutera om sina erfarenheter. På denna sida uppmuntrade LEGO användare att 

lägga upp bilder på sina kreationer. Resultatet blev att användare innoverade långt över 

företagets kontroll och nu används klotterplanket som en helt ny kompetensresurs av LEGO. 

 

Baumgarth, Kristal och Hensler (2016) förklarar att det alltid finns risker med samskapande 

som kan ge företag negativa konsekvenser. När företag ska samskapa något så kan det saknas 

kunskap om en produkt eller tjänst och då kan samskapandet misslyckas att leverera något 

värdefullt. Risken finns även att externa parter som är med och samskapar, med flit försöker 

att förstöra för företaget. Ett exempel på detta är en tävling företaget Ferrero utlyste. 

Tävlingen innebar att kunder skulle designa etiketterna som sitter på Nutellas burkar. Ferrero 

hade svartlistat några ord från att användas på etiketterna, bland annat “palmolja" och 

“orangutang”. Konsekvensen blev att kunder som var med och samskapade tyckte att det var 

dåligt att företaget inte hade varit transparenta, vilket ledde till att folk blev negativa och 

skapade ett skadligt “buzz” runt produkten istället. 
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Heidenreich, Wittkowksi, Handrich och Falk (2014) förklarar att samskapande ger fördelar 

för både företag och kunder. Samskapande tillåter företag att effektivt anpassa sig till 

förändringar i kundbehov. Samtidigt låter samskapandet kunder känna att de utfört en 

prestation som bidrar till en känsla av tillfredsställelse. En sak att tänka på när ett företag 

arbetar med samskapande är att desto högre kundinvolvering desto fler “kontaktytor” blir det 

mellan kund och företag. Detta ökar komplexiteten i ett projekt och i slutändan så ökar 

chansen för misslyckande. Samskapande kan även vara väldigt resurskrävande eftersom att 

det tar upp tid från anställdas ordinarie arbetsuppgifter. Ett problem med hög kundinvolvering 

som ökar risken för misslyckande är att kunder ofta har spenderat mycket av sin tid åt detta 

projekt och har höga förväntningar. Om projektet skulle misslyckas i detta fall så blir 

negativiteten runt produkten högre än om projektet skulle ha en lägre nivå av 

kundinvolvering. Däremot om en produkt som har haft hög kundinvolvering lyckas så är 

kundtillfredsställelsen högre.  

 

Det finns flera metoder som kan underlätta för företag att göra ett bra samskapande med deras 

användare eller kunder och dessa presenteras nedan.  

 

2.2.2 Metoder och modeller för samskapande 

Prahalad och Ramaswamy (2004) presenterar DART-modellen som är framtagen för att förstå 

samskapande genom dess viktiga byggstenar. Delarna i DART-modellen hjälper företag att 

tänka kring och förstå viktiga aspekter som bör beaktas i ett samskapande och vad som sker 

när de olika delarna uppfylls eller kombineras, detta eftersom att interaktionen mellan företag 

och kund blir den stora faktorn när det kommer till samskapande. 

 

DART-modellen 

DART-modellen består av fyra olika delar; dialog, tillgång, riskhantering och transparens. 

 

Dialog - Innebär interaktivitet, engagemang och tendens till att agera på båda sidorna. Det 

innebär mer än att bara lyssna på kunden. Det innebär att gemensamt lära och kommunicera 

mellan två parter som arbetar mot samma mål. En dialog skapar och upprätthåller en lojal 

community.  

Tillgång - Tillgång börjar med information och verktyg. Det kan innebära att företag måste 

öppna upp sig mot externa parter med information och data om de olika processerna som 

finns på företag och hur de fungerar. Detta för att externa parter ska kunna vara med och 

samskapa och förbättra.  

Riskhantering - Här handlar risk om möjlighet till skada kunden. Om en kund är en aktiv 

samskapare, ska kunden ha ansvar för riskerna som tillkommer också? Det är en fråga som 

kan spekuleras om. Trots riskerna så kommer kunder fortsätta att delta i samskapande och 

kräva att bli informerade om risker.  

Transparens - Tidigare har företag haft en fördel med att inte dela med sig av all information 

till kunder, så är det inte längre. Företag kan inte vara otydliga när det kommer till priser, 

kostnader och vinstmarginaler. Eftersom att information angående produkter, teknologier och 

affärssystem blir allt mer lättåtkomligt så blir transparens allt mer efterfrågat. Transparens 

underlättar att hålla samarbetsvilliga dialoger med kunder. 

 

När företag kombinerar dessa delar i DART-modellen så blir det lättare att engagera kunder i 

ett samskapande.  
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Figur 3. Brittensten och Pickelner (2015). Building blocks of Interactions for Co-creation of Value. 

Innovation jams 
Bjelland och Chapman (2008) beskriver hur IBM skapade en metod som skulle underlätta 

innovation inom företaget. Metoden kallas för “Innovation jams” och innebar att IBM hade ett 

antal sammankopplade anslagstavlor och relaterade webbsidor på sitt intranät, med system för 

central hantering av allt, även svar på viktiga frågor. Detta skulle ge anställda en känsla av 

deltagande och att dem blev hörda. Metoden skulle även bidra till att skapa värdefulla nya 

idéer. Till en början så visade det sig att innovation jam-processen kunde engagera flera tusen 

människor samtidigt. Eftersom att fler och fler hade börjat arbeta hemifrån samt ute hos 

kunder, så underlättade detta system anställda att vara med och engagera sig för sådant som 

skedde inom företaget. Det gjorde att ledare inom IBM fick ta en annan roll än vanligt. Deras 

nya roll handlade om att identifiera och förstärka bra idéer som uppkom på dessa “jams”. 

Innovationstävlingar 

Högberg och Sundberg (2012) beskriver en metod som påminner om Innovation jams och 

som kallas innovationstävling. Det är ett koncept som innebär att företag ska ta hjälp av 

utomstående kunskap genom att skapa tävlingar för att lösa problem inom företaget. 

Konceptet togs fram eftersom att det är svårt för företag att enbart lita på den interna 

innovationen för att nå framgång. Bjellman och Chapman (2008) poängterar däremot i 

exemplet ovan att IBM är ett så pass stort företag att det därmed finns en stor mängd 

innovationskunskap inom själva företaget som inte används. Därför fungerar Innovation Jams 

att använda som en intern metod för IBM, utan resurser utifrån.  

Bjellmand och Chapman (2008) berättar att Innovation Jams används internt och riktar sig 

mot de interna innovationsresurserna. Högberg och Sundberg (2012) förklarar att Innovation 

Jams riktar sig mot externa innovationsresurser, och för att locka de externa resurserna så 

erbjuds ofta en monetär kompensation till den mest passande innovationen. 

Högberg och Sundberg (2012) förklarar att processen för innovationstävlingar startar med att 

ett företag presenterar det problem som dem vill ha hjälp med, hur lösningen helst ska se ut 

och hur problemlösningen ska lämnas in. Företag använder sig av dedikerade webbsidor för 

detta ändamål. Företaget anger även hur länge tävlingen kommer att pågå, vilket pris som går 

att vinna och om företaget har något krav på deltagarnas förkunskaper. Sedan lämnar de 

intresserade deltagarna in sina förslag. Till sist så bedömer företaget om dem har fått in ett 

nog bra förslag för att utse en vinnare. Metoden fokuserar på att få information från både 

interna och externa källor genom att företaget ska vara transparenta och försöka driva 

användarna till att hålla en dialog med varandra och företaget. Bjelland och Chapman (2008) 
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förklarar att I Innovation jams fall så innebär det att tillgängliggöra teknologier och en plats 

där användare kan diskutera samtidigt som företaget finns med och försöker bidra till att 

användarna får en känsla av deltagande. 

2.2.3 Virtuella kundmiljöer 
Nambisan och Baron (2009) förklarar att företag har börjat skapa virtuella kundmiljöer som 

ska involvera användarna när nya eller uppdaterade produkter eller tjänster ska skapas. 

Virtuella kundmiljöer kan exempelvis vara forum och communitysidor som företag 

tillhandahåller för att underlätta för användare att delta i och diskutera tjänst- eller 

produktutveckling och design av nya tjänster eller produkter. Inom dessa miljöer kan företaget 

även få användning av kunniga användare som bidrar med tjänst- och produktsupport, ibland 

utan kostnad för företaget. Kundmiljöerna kan även vara öppna forum där användare får 

diskutera fritt om vad de vill. Nambisan och Baron förklarar att dessa virtuella kundmiljöer 

kan användas till mer än diskussioner. Exempel på detta är virtuell design och skapandet av 

prototyper. Stora företag som till exempel Peugeot, Volvo och Microsoft nyttjar kunder och 

egna experter inom dessa virtuella kundmiljöer för att bidra med expertis som stödjer 

innovation och samskapande. Sammanfattningsvis används virtuella kundmiljöer för att 

samordna kundkompetenser som kan hjälpa företaget och kunderna. 

 

2.2.4 Incitament 

Vad är det som gör att vissa användare frivilligt deltar i detta samskapande? Nambisan och 

Baron (2009) pratar om fyra huvudsakliga kategorier av fördelar som individer förväntar sig 

att få, eller åtminstone ska uppfyllas av tjänsten vid samskapandet, från deltagandet i en 

virtuell kundmiljö. Den grad som interaktionen i en virtuell miljö verkar ge dessa fördelar 

påverkar viljan att faktiskt deltaga från första början. Hur stora fördelarna sedan visar sig vara 

påverkar i slutändan det fortsatta deltagandet. De fyra fördelarna som användarna förväntar 

sig ska uppfyllas är följande: 
 

Kognitiva fördelar. Syftar till en bättre förståelse och kunskap om något, t.ex. en produkt 

och teknologin bakom samt hur produkten kan användas. Möjligheten till denna förståelse och 

kunskap har att göra med att virtuella kundmiljöer innehåller värdefull kollektiv kunskap som 

ständigt byggs på.  

Socialt integrerande fördelar. Reflekterar de fördelar som kommer från de sociala och 

relationella band som växer fram över tid bland deltagarna i en virtuell kundmiljö. 

Relationerna ger olika fördelar för deltagarna som kan känna en förstärkt känsla av 

samhörighet som fås från deltagande i en grupp, i detta fall en kundmiljö. Undersökningar av 

olika communitys för varumärken har visat på att kunder sätter ett högt värde på dessa sociala 

identiteter och relationer.  

Personligt integrerade fördelar. Dessa fördelar syftar till ”vinster” i rykte eller status samt 

att uppnå en känsla av att ha utfört något bra. I Nambisan och Barons (2009) exempel på en 

virtuell kundmiljö visade det sig att användarna genom att bidra med hjälp till andra 

användare om produkter förstärkte sin status som experter, och även sitt rykte hos andra 

användare och företaget. Genom att bidra med sina kunskaper kan deltagare influera både 

andra deltagares användning av produkter, samt företagets produktförbättringsplaner. Genom 

detta inflytande kan kunden som ger bidraget uppfylla en bra känsla av att ha utfört något bra.  

Nöjes/lustkänsla-fördelar. Kunders deltagande i den virtuella miljön kan också ge upphov 

till känslor av angenäma och mentalt stimulerande upplevelser. Detta kan bland annat uppnås 

genom att prata med andra kunder om produkten och dess attribut och hur produkten används 

i en viss kontext. Även problemlösning som ju ligger till grund för många av diskussionerna 
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inom en produktfokuserad kundmiljö kan vara en källa till mental eller intellektuell 

stimulation. 

 

2.3 Tjänstedominanta logiken 
Lusch och Vargo (2014) förklarar att den varudominanta logikens synsätt länge har varit 

dominerande. Inom detta synsätt ses företagen som den centrala aktören i det ekonomiska 

utbytet. Företaget fyller rollen som innovatör, utvecklare, producent, distributör och 

marknadsförare av varor, som oavsett om de används eller inte, har ett inneboende värde. 

Kunder och konsumenter ses som en passiv aktör med otillfredsställda behov som väntar på 

att köpa det företaget erbjuder, och alltså att förbruka värdet, för att sedan återvända och köpa 

en ny vara. Lusch och Vargo menar dock att detta synsätt är förlegat och att företagen inte är 

huvudaktörerna. Människorna själva ska ses som de viktigaste aktörerna i samskapandet av 

sitt eget välstånd eftersom att de kombinerar olika resurser från sig själva, andra aktörer så 

som vänner och familj, organisationer, företag med mera, för att finna lösningar på olika 

problem. Inom den tjänstedominanta logiken uppstår värdet först i användandet av det som 

företaget erbjuder. Skålén, Gummerus, Koskull och Magnusson (2015) förklarar i sin tur att 

inom den tjänstedominanta logiken avgörs värdet av användarna baserat på kontexten de 

verkar i. 

Lusch och Vargo (2014) menar att det tjänstedominanta synsättet inte innebär att företagens 

roll förminskas, men däremot att deras roll som värdeskapare förändras och att de inte ses 

som den enda dominerande aktören på marknaden. Företagen bör idag därför omvärdera sin 

roll som värdeskapare. Lusch och Vargo beskriver även att skiftet från ett varudominerande 

synsätt med dess fokus på materiella resurser som utgångspunkt i marknadserbjudandet, till 

det tjänstedominerande synsättet med immateriella resurser i form av tjänster som 

utgångpunkt har pågått sedan en tid tillbaka. Kristensson et al. (2014) förklarar att fokuset på 

tjänster som utgångspunkt uppstod i och med att företag märkte att de inte längre kunde 

differentiera sig med att endast erbjuda sina kunder produkter. Lusch och Vargo (2014) 

poängterar att den tjänstedominanta logikens fokus på tjänster i första hand inte innebär att 

produkter ska förbises, utan att företag som anammat det tjänstedominanta synsättet snarare 

ser tjänster som en möjlighet till att möjliggöra produkter. Skålén et al. (2015) förklarar att för 

företag så innebär den tjänstedominanta logiken att företagens huvudsakliga uppgift blir att 

presentera ett värdeerbjudande som accepteras av kunder och som möjliggör ett samskapande 

av värde mellan företag och kunder. En tjänsteinnovation som är framgångsrik är inte bara 

beroende av rätt resurser utan behöver även metoder och tillvägagångssätt som är väl 

etablerade för att skapa ett attraktivt värdeerbjudande för kunder och användare. Lusch och 

Vargo (2014) menar att värde uppstår interaktivt och tillsammans med många olika aktörer, 

som enskilt och tillsammans bidrar med resurser som så småningom integreras, och mynnar ut 

i ett tjänsteerbjudande. Det synsätt som Lusch och Vargo presenterat kan bland annat kopplas 

till exemplet ovan om LEGO som involverade användarna för att skapa något tillsammans, i 

detta fall en produktserie, och som i slutändan visade sig ha ett stort värde för både företaget 

och användarna. 

 

2.4 VR 

Virtuella världar och VR är inget nytt fenomen. Redan 1931 skrevs boken ‘Brave new World’ 

av Aldous Huxley som introducerade idén om filmer som går att interagera med. På 50-talet 

presenterades 'Sensorama' vilket var en apparat som tog med användaren på en virtuell 

cykeltur och till och med inkluderade vibrationer och dofter. Även om Sensorama aldrig blev 

någon kommersiell succé så är den intressant eftersom den räknas som det verkligt första 

steget i utvecklingen av VR. På 1990-talet gjordes stora framsteg inom teknologin och 
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föregångarna till den typ av VR-upplevelse som vi känner till idag började dyka upp. Kända 

exempel inkluderar Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), vilket bestod av ett rum 

med displayer till väggar. Ett ökänt exempel är Nintendos VR-headset Virtual Boy som 

mestadels lyckades med att göra användarna illamående och därmed hade en kort livslängd 

(Mihelj et al., 2014). År 2015 markerades starten för VR-boomen som höll i sig till slutet av 

2016. 2017 var det år som VR tog fart igen och 2018 och framåt förutspås denna trend hålla i 

sig. VR har hunnit utvecklas mycket sedan dess, men teknologin är fortfarande år ifrån att nå 

sin fulla potential, vilket förklaras i en artikel av Forbes (2018). 

 

VR kan beskrivas som en datorsimulering som tillåter användaren att interagera med objekt. 

Speciell hårdvara och mjukvara sköter detta. Hårdvaran består av ett VR-headset med 

inbyggda displayer och rörelsesensorer. Headsetet kopplas till en dator, spelkonsol eller 

mobiltelefon, för att visa en simulering. Rörelsesensorerna används för att kontrollera 

användarens position samt var användaren tittar. Mjukvaran finns i sin tur installerad i den 

hårdvara som VR-headsetet är kopplat till. Sammantaget ska kombinationen av hård- och 

mjukvara ge användaren upplevelsen av att känna sig som en del av simuleringen, inne i en 

virtuell värld. När användare utför handlingar i denna virtuella värld genom VR-headsetet så 

arbetar hårdvaran och mjukvaran tillsammans och byter ut eller ger en förstärkt sensorisk 

återkoppling till ett eller fler av användarens sinnen (Mihelj et al., 2014).  

 

2.4.1 Fördelar och nackdelar med VR 

Mihelj et al. (2014) menar att en av fördelarna med virtuella världar är visualisering och att en 

användare kan interagera med och manipulera föremål inne i världen. Förmågan att 

experimentera i en ny och kanske okänd miljö, vare sig den är verklig eller virtuell, ger 

användaren möjlighet att lära sig hur den nya miljön fungerar. Mihelj et al. förklarar att 

vanliga applikationsområden för VR-teknik bland annat är flyg- och bilsimulatorer där 

användarna tränar sig att framföra fordon i olika situationer utan verklighetens risker. Andra 

applikationsområden inkluderar bland annat rehabiliteringssimulatorer där användare med 

exempelvis nackskador tränar upp muskulaturen genom att följa ett rörelseschema i en virtuell 

värld, samt kirurgisimulatorer där kirurgen övar på att utföra operationer på fiktiva patienter 

som i vissa fall även baseras på verkliga patienters åkommor, vilket alltså tillåter kirurgen att i 

förväg förbereda sig på en operation och därmed minimera risken för livshotande misstag 

under den verkliga operationen. En studie av Slobounov, Ray, Johnson, Slobounov och 

Newell (2015) visade att VR-upplevelser i 3D där användare kunde gå runt i en byggnad gav 

en större känsla av närvaro, samt en ökad fördel vid rumslig navigation, jämfört med enklare 

2D-upplevelser. Även om VR-teknologin i den studien bestod av enklare 3D-glasögon som 

inte ger en lika involverande upplevelse som det VR-headset som använts i den här studien, så 

indikerar Slobounov et al. (2015) undersökning att VR-upplevelser i 3D ger vissa fördelar 

jämfört med enklare lösningar.  

 

Nackdelar med virtuella världar inkluderar att en del användare upplever obehag och 

illamående av att använda VR-headset. Detta upplevs främst när det sker en fördröjning i 

uppdateringen av den bild som visas när användaren rör huvudet åt något håll (Mihelj et al., 

2014). Hyungsoo och Dieck (2017) och Hung, Chen, Hung och Ho (2013) menar att även om 

exempelvis virtuella museum tillåter besökare som annars inte har möjlighet att fysiskt 

befinna sig på plats att uppleva konst och kultur, så kan en negativ aspekt av användningen av 

virtuella museum i detta fall bli att färre personer väljer att besöka traditionella museum och 

spendera pengar där. På lång sikt kan det innebära att den lokala ekonomin tar skada då 

regionen där museet finns inte får lika många besökare. Hung, Chen, Hung och Ho (2013) 

tillägger att det dock finns exempel på museiverksamheter som också drar nytta av virtuella 
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museum genom att exponera det verkliga museet, inspirera besökarna innan deras besök och 

på så vis ändå hjälper den lokala ekonomin.  

 

Enligt Mihelj et al. (2014) så är ett av de viktigaste applikationsområdena för VR 

konfiguratorer där produkter kan designas, presenteras och konfigureras enligt kundens 

önskemål. Hittills har företag främst använt sig av stora stereoskopiska displayer och enklare 

3D-glasögon som ger upplevelsen av 3D-djup, inte den typ av VR-headset som vår studie 

använder sig av, vid design och utvärdering av virtuella prototyper och för att demonstrera 

sina produkter till potentiella kunder. Åsikter som framkommer i dessa faser ges sedan hänsyn 

till vid designen av slutgiltiga datormodeller av produkterna. Möjligheten att presentera dessa 

modeller i en virtuell miljö där de visas i full 3D finns också. Detta ger ännu en möjlighet till 

att verifiera utarbetade koncept och som rådgivning inför nästa steg i utformandet av 

produkten. Företagen undersöker vilka önskemål som kunderna har genom att designa och 

med hjälp av kunderna utvärdera virtuella prototyper, och använder sedan den kunskapen till 

att presentera en slutgiltig virtuell modell av den verkliga produkten, som har potential att 

övertyga kunderna till att genomföra en affär redan innan den verkliga, fysiska prototypen 

byggts. Anledningen till uppkomsten av detta förfarande är dess användbarhet i branscher där 

produkter behöver, och kan anpassas på en mängd olika sätt för att bäst tilltala kunden. I och 

med att det går att presenteras produkterna som virtuella prototyper sparar det pengar för 

företaget som inte behöver bygga en mängd olika fysiska varianter av produkten för att tilltala 

alla slags kundpreferenser. Exempel på branscher som använder sig av virtuella prototyper är 

flygindustrin (anpassning av t.ex. interiören), bilindustrin (val av färg, material, tillbehör 

m.m.) och arkitektur (val av möbler, färger, material, funktionalitet m.m.).  

 

2.4.2 Virtuella världar 

Virtuella världar syftar till datorgenererade miljöer som presenterar beskrivningar, regler och 

förhållanden för föremål. En virtuell värld innehåller objekt som kan uppfattas och interageras 

med av användare genom syn, hörsel och beröring. Föremål i den virtuella världen har samma 

egenskaper som riktiga fysiska föremål, det vill säga vikt, färg, struktur, densitet. De 

vanligaste teknologierna som används för att presentera dessa världar inkluderar Virtual 

Reality, Augmented Reality (här upplever användaren både den verkliga världen och inslag av 

virtuell information) och Mixed Reality (en variant av Augmented Reality men med vissa 

andra egenskaper) Mihelj et al. (2014). Kohler et al. (2011) förklarar att virtuella världar av 

samma typ som tidigare nämnda Second Life ger en i princip obegränsad frihet för 

användaren att producera innehåll genom värdföretagets tillhandahållande av digitala verktyg. 

Second Lifes värld ger möjligheten till skapande och experimenterande vilket ger upphov till 

höga innovationsnivåer. Det handlar alltså om ett nytt sätt för användare att producera 

innehåll på, i detta fall i digital form. Allt eftersom att gränserna mellan den verkliga världen 

och virtuella världar blir otydligare, så kan dessa avatarer mycket väl komma att använda sin 

kreativitet till att designa produkter som visar sig ha potential att användas i den verkliga 

världen.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenter vi hur vi har gått till väga, studiens ansats med motivering av valet av 

en explorativ kvalitativ metod med en abduktiv ansats, datainsamling i form av intervjuer och 

de forskningsetiska principer som följts, litteraturöversikt, analysmodell och 

metodutvärdering där insikter under och efter arbetets gång presenteras. 

Denna studie har utförts i samarbete med Vinter AB, som är en kommunikationsbyrå. Vinter 

har bidragit med kontexten och satt ramar för denna studie. Vinter har tillsammans med en 

extern utvecklare tagit fram en VR-tjänst åt en hustillverkare som ska användas till 

husvisningar. För att bidra till Vinters tjänsteinnovationsprocess så har vi med hjälp av 

intervjudeltagare och potentiella kunder undersökt hur denna VR-tjänst skulle kunna 

vidareutvecklas och tillåta kunder att samskapa olika varianter av hus tillsammans med andra 

kunder, men även med hustillverkaren. Det kan kopplas till de tre första faserna i 

tjänsteinnovationsprocessen; fokusera, involvera och lära. I fokusera-fasen har vi funderat 

kring vad tjänsten ska bidra till för kunden. Vårt fokus har varit på en tjänst som differentierar 

och låter kunden uppleva något. I involvera fasen har vi försökt förstå kundens behov, och i 

lärofasen har vi försökt presentera en realiserbar tjänst för samskapande.  

3.1 Studiens ansats 
Syftet med denna studie är att undersöka VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för 

samskapande inom hustillverkningsbranschen, samt att identifiera för- och nackdelar med 

användandet av VR-tjänster. Det handlar också om att skapa en förståelse för hur användare 

ser på användandet en VR-tjänst för samskapande. 

 

Metodvalet bygger på Holme och Solvangs (1997) synsätt om att valet av metod bör utgå 

ifrån de frågeställningar som formulerats i syftet. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016) är en studie av explorativ art när det handlar om att skapa en djupare förståelse för 

något. Om även forskningsområdet anses sakna välutvecklade teorier bör en kvalitativ metod 

väljas. I denna studies fall handlar det om att skapa en djupare förståelse för hur VR kan 

användas för samskapande av nya innovationer i en produktproducerande bransch. Utifrån 

detta så har vi valt att använda oss av en explorativ kvalitativ metod eftersom att vi har 

frågeställningar som önskar ge ökad förståelse samt att teorierna angående möjligheten till 

innovation och samskapande med hjälp av VR inte är väl utvecklade och särskilt inom 

hustillverkningsbranschen. 

 

En kvalitativ forskningsmetod har sitt fokus på ord snarare än kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Bryman (2011) förklarar att tanken med en kvalitativ studie är att skapa en 

bättre förståelse för områdena och därefter generera teorier. Innan studien påbörjades så 

bedömde vi att privatpersoners kunskap angående VR är låg och att deras syn på VR var 

något vi ville gå på djupet med. Därför behövde vi utföra kvalitativa intervjuer. Vi valde även 

att utföra intervjuer därför att vi vid behov skulle ha möjlighet till att visa och förklara 

tekniken, förtydliga samt följa upp deltagarnas svar med hjälp av kompletterande frågor. 

Holme och Solvang (1997) beskriver att med en kvantitativ metod så är däremot syftet att 

testa om information har en giltighet.  Det finns tidigare studier som behandlar samskapande i 

sig och studier som behandlar VR i sig, däremot så finns det få teorier som förklarar hur 

digitala tjänster i form av VR-tjänster kan användas för samskapande. Mer specifikt 

hustillverkningsbranschens möjligheter till att använda VR för att tillsammans med kunden 

samskapa olika varianter av hus. Med tanke på att hustillverkningsbranschens möjligheter till 

samskapande med hjälp av VR är så pass outforskat så är en explorativ kvalitativ studie 

lämplig. 
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I denna studie har teorier inom samskapande, virtuella världar och VR stått till grund för 

datainsamlingen angående företag inom hustillverkningsbranschens möjligheter till att 

använda sig av VR för att samskapa tillsammans med kunden. Utifrån det ska ny teori 

genereras inom forskningsområdet digital tjänsteutveckling och hur VR-tjänster kan användas 

i ett samskapande. Denna studie har varit abduktiv genom att teorier och resultat från 

datainsamlingen använts kopplat till varandra. Det har varit en iterativ process eftersom att vi 

har kopplat alla delar från resultatet till teorin och om det var något område som saknades så 

har vi fått gå tillbaka och hittat nya referenser som kan stödja vår analys. Olsson och Sörensen 

(2011) förklarar att om teorier och resultatet från datainsamlingen används kopplat till 

varandra så är studiens ansats abduktiv. Huvudområden som använts i teorin är 

innovationsprocessen, samskapande samt VR för att sedan kunna koppla ihop det med 

resultatet av intervjuerna. Detta har bidragit till en ökad förståelse för dessa huvudområden 

och hur dessa områden relaterar till varandra och stöder företagets innovationsprocess med 

hjälp av externa resurser i ett samskapande. 

 

 

3.2 Datainsamling 

Insamlingen av data har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Respondenterna för dessa intervjuer är valda med hjälp av bekvämlighetsurval och 

begränsades till åldersspannet 25–65 år. Valet av åldersspann grundas i statistik från 

hustillverkaren som vi har tagit del av via Vinter och som visar på att personerna i dessa 

åldrar står för majoriteten av köp av nya hus. Bryman (2011) förklarar att bekvämlighetsurval 

innebär att de personer som kontaktas för studien är personer som finns tillgängliga för 

forskaren. Vi valde att kontakta totalt sex personer i vår bekantskapskrets av varierande kön 

och ålder som passade in i målgruppen och som alla bor eller har bott i hus. För att vi skulle 

kunna sätta oss in hur personerna upplever VR och hur de ser på att samskapa med hjälp av 

VR så utförde vi semistrukturerade intervjuer före, medan, och efter personerna testat en VR-

tjänst. Vi ställde även följdfrågor för att fördjupa och utveckla respondenternas svar och 

synpunkter. För att fånga svaren så användes ljudinspelning under intervjuerna som sedan 

transkriberades och kodades. Ljudinspelning användes för att få med så exakta citat som 

möjligt. Bryman (2011) menar att forskare som börjar sin undersökning med ett 

förhållandevis tydligt fokus ofta kommer att välja en semistrukturerad intervju där ett manus 

följs för att kunna angripa specifika frågeställningar. Om forskaren istället hade önskat att 

allmänt utforska ett område eller tema så hade en ostrukturerad intervju varit mer passande.  

 

3.2.1 Intervjuer 

Innan intervjuerna utfördes skapades en intervjumall. Intervjumallen togs fram genom att 

följa Bryman (2011) råd om utformande av intervjufrågor. Vi har även tagit del av tidigare 

studier där författarna använt sig av semistrukturerade intervjuer. Handledaren för denna 

studie har även varit med och bidragit med tips för att formulera frågor. Intervjumallen 

innehåller 22 frågor som ska bidra till att ta reda på vilka erfarenheter deltagarna hade av VR 

sedan tidigare, deras åsikter om VR, deras upplevelse av husvisningstjänsten, inklusive för- 

och nackdelar med en sådan tjänst och VR-tjänster i allmänhet, deras idéer om 

utvecklingsmöjligheter för framtida versioner av tjänsten, samt deras tankar om samskapande 

med hjälp av tjänsten.  Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en intervju med en 

testdeltagare. Efter testintervjun genomfördes justeringar av frågor då några upplevdes 

svårformulerade av både deltagaren och intervjuare. För att kunna utföra de tänkta 

intervjuerna behövde vi även använda oss av hårdvara i form av VR-headset som är anpassat 

till att använda med en mobiltelefon. Den hårdvara vi använde oss av var en Samsung S7 
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tillsammans med ett enklare VR-headset för hemmabruk. Den mjukvara vi använde är en VR-

tjänst för husvisning som finns tillgänglig på hustillverkarens hemsida. Tjänsten låter 

användaren gå runt i ett av hustillverkarens nyproducerade hus. Det sammanlagda urvalet av 

respondenter till intervjuerna bestod av tre kvinnor och tre män. 

 

Studien följer de etiska principer som Bryman (2011) berättar om, dessa principer är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa principer 

har följts för att säkerställa att data samlades in på ett vetenskapligt och korrekt sätt. I och 

med att vi utgått från dessa principer så har vi kunnat säkerställa att ingen deltagare farit illa 

av sin medverkan i studien. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss och förklarade 

de etiska principerna och vad materialet skulle användas till. Vi förklarade också att 

materialet inte kommer att användas till annat än denna studie och att total anonymitet 

garanteras. Vi förklarade att allt deltagande är frivilligt och att deltagarna när som helst fick 

avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Alla deltagare samtyckte till detta. Av etiska 

skäl frågade vi varje respondent om tillåtelse att spela in intervjun för att göra det lättare för 

oss att vara uppmärksam på vad som sas i samtalet. Inspelningarna gjordes för att det skulle 

vara lättare för oss att gå tillbaka och lyssna på vad respondenterna sa istället för att behöva ta 

uppehåll och skriva ner, samt i efterhand fråga vad respondenten sade. Intervjuerna tog mellan 

25 till 45 minuter att genomföra. Intervjuerna genomfördes enligt följande; först ställdes 

frågor kring deltagarens förkunskaper om virtuell teknologi och virtuella världar. Sedan fick 

deltagaren en kortare genomgång i hur tjänsten fungerar gällande navigering i tjänsten. 

Deltagaren fick några minuter att i lugn och ro bekanta sig med det virtuella huset. Sedan 

ställde vi frågor från intervjumallen om upplevelsen av tjänsten som deltagaren besvarade 

medan den utforskade tjänsten. När själva testet av tjänsten var avslutad fick deltagaren ta av 

sig headsetet och besvara några avslutande frågor gällande områden som t.ex. samskapande, 

utvecklingspotential och upplevelse av tjänsten. När intervjuerna var avklarade så skapades en 

intervjuguide, vilket Bryman (2011) rekommenderar. I intervjuguiden har vi ställt upp 

frågorna från intervjuerna utifrån teorin som presenterats tidigare. I intervjuguiden finns det 

frihet att strukturera frågorna på vårt eget sätt för att kunna få en bra bild över hur alla 

respondenter svarat och hur svaren skiljer sig åt. Frågorna som finns i intervjuguiden och 

intervjumallen har hjälpt oss att svara på våra frågeställningar. 

 

3.3 Litteraturöversikt 
Då vi behövde utöka vår förståelse för ämnesområdena tjänstedominant logik, 

innovationsprocessen, samskapande, virtuella miljöer och VR och för att utforma 

datainsamlingen utförde vi en litteraturöversikt. Översikten gav oss en uppfattning om 

omfattningen av tidigare utförda studier inom ämnesområdena. Det vi fann var att det 

saknades omfattande teorier just angående kopplingen mellan VR och samskapande. Det 

motiverade oss att fortsätta söka artiklar i ämnet VR och samskapande och just dess koppling 

till hustillverkningsbranschen. Insikten från detta motiverade oss till att själva visa på hur VR 

kan användas i en typ av samskapande. För att bygga upp en teoretisk grund för att kunna 

analysera resultatet och genomföra den här studien insåg vi att fler teorier relaterat till dessa 

två huvudområden behövde undersökas och presenteras.  

 

I arbetet med att välja ut lämplig litteratur följdes Holme och Solvangs (1997) råd. Första 

steget i granskningsprocessen bestod av att i den så kallade observationsfasen leta information 

om de huvudsakliga problemområdena för att få en första insikt över den tillgängliga 

litteraturen och bygga på våra teoretiska kunskaper. Nästa steg blev att kombinera söktermer 

som exempelvis samskapande + VR för att försöka finna studier där de olika teoretiska 

områdena behandlats tillsammans. I ursprungsfasen kontrollerade vi att den litteratur vi funnit 
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kom från kända och betrodda källor. När det gäller internetkällor så har vi valt att endast 

använda väletablerade källor som har presenterat sina referenser, och helt valt bort exempelvis 

bloggar, forum med mera. De artiklar vi letat upp via Google Scholar och LTU:s bibliotek har 

alla filtrerats som peer-reviewed. Vi har strävat efter att alltid finna fler än en referens inom 

samma område för att säkerställa pålitligheten och användbarheten från källorna samt visa på 

en förståelse för det teoretiska området. Att visa på användbarheten är det fjärde och sista 

steget i granskningsprocessen. I slutändan så bidrog denna metodik till att säkerställa en 

vetenskaplig nivå på de artiklar som använts. Den abduktiva processen att finna teori och 

sedan koppla denna teori till empirin har varit iterativ, genom att vi har återgått till att söka 

teori under arbetets gång som sedan kopplats till empirin, allt eftersom att nya funderingar och 

insikter har uppstått i samband med att formulering av analys, diskussion och slutsats har 

påbörjats och ändrats. Exempelvis så kompletterades analysdelen med ett avsnitt som handlar 

om metoder och modeller i samskapande, som vi tidigare genererat teori angående, men där vi 

först inte såg kopplingen mellan teori och empiri. När vi sedan började analysera utfallet från 

intervjuerna så insåg vi att vi behövde komplettera våra kunskaper inom det teoretiska 

området metoder och modeller för samskapande något genom att återbesöka tidigare inhämtad 

teori, undersöka om någon annan källa kunde komplettera tidigare inhämtad teori, vilket i 

detta fall inte behövdes, för att därmed kunna visa på en tydligare koppling mellan teori och 

empiri.  

 

Sökbegrepp: "service-dominant logic", “virtual environments”, “virtual reality”, "co-

creation", “user co-creation”, “user involvement”.  

 

3.4 Analysmetod 
Analysmodellen på nästa sida skapades utifrån den teoretiska referensramen, syftet och 

forskningsfrågorna, den har gett stöd genom att säkerställa att rätt information har inhämtats. 

Analysmodellen har varit ett stöd i studiens analys genom att visa länkar mellan den 

teoretiska referensramen och utfallet från intervjuerna. 
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Figur 4: Analysmodell. 
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I analysen av insamlade data använde vi oss av en tematisk analys. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) så bidrar en tematisk analys till att förstå stora mängder kvalitativa data. 

Tematisk analys går ut på att sammanställa data och identifiera mönster och teman. Sedan 

analyseras data i förhållande till teoretiska områden för att mynna ut i slutsatser.   

 

Bearbetning av det insamlade resultatet från de kvalitativa intervjuerna började med 

transkribering av de inspelade intervjuerna där vi skrev ned allt relevant som sades. Vi valde 

att exempelvis inte skriva ned utfyllnadsord. Vi markerade när intervjuaren talade och när 

intervjudeltagaren talade. Nästa steg blev att skapa en intervjuguide där vi först noterade 

vanligt förekommande nyckelord, så kallade teman. Exempel på tema kunde vara 

”samskapande”. Efter det sammanställde vi frågorna tillsammans med svar från alla 

respondenter från intervjun. Från det kunde vi ta ut nyckelord och fraser som sedan kunde 

placeras in under respektive teman. Exempel kunde vara "samskapande – kompensation". Det 

hjälpte oss att se hur intervjudeltagarnas åsikter skiljde sig. Resultatet gav oss en förståelse för 

hur deltagarna såg på användandet av en VR-tjänst för att samskapa olika varianter av hus. 

Sedan sammanställde och analyserade vi det resultat vi fått från intervjuerna och kopplade det 

till områden i teorin. Efter sammanställningen i analysdelen så diskuterades och reflekterades 

riktlinjerna som kommit fram från intervjuerna samt riktlinjer som hämtats efter kopplingen 

till teorin. I diskussionen presenteras riktlinjer för hur VR-tjänster kan användas för 

samskapande, hur en virtuell kundmiljö kan användas samt hur dessa två kan användas 

tillsammans för att samskapa. Avslutningsvis så presenteras slutsatser i form av summering av 

svar till forskningsfrågorna.  

 

 

3.5 Metodutvärdering 
Här nedan presenteras motivering till valet av teorier, valet av intervjudeltagare, 

intervjufrågor och intervjuprocess samt utvärderar vilka delar i metoden som skulle kunna 

förbättras i framtida studier. 

3.5.1 Val av teori 
Den teori som använts i denna studie har hjälpt oss skapa en djupare förståelse för de 

huvudsakliga teoriområdena som denna studie behandlar. Under arbetets gång så upptäckte vi 

att det fanns teoriområden som vi behövde behandla, främst den tjänstedominanta logiken 

vilket var viktigt att förklara för läsaren för att ge en bättre bakgrund till problemområdet.  

Det området visade sig svårt att diskutera och analysera runt eftersom att vi från början inte 

ställt frågor i intervjuerna om just detta område, vilket ledde till att det var svårt att koppla 

resultatet till just det området i analysdelen. Däremot så såg vi själva att det fanns kopplingar 

till det området vilket vi har analyserat och diskuterat längre fram. 

En annan utmaning har varit att hitta litteratur om samskapande med hjälp av VR. Det kan ha 

att göra med att vi har begränsat oss till modern VR-teknik som är tillgänglig för konsumenter 

och företag i dagsläget, och därmed studier från och med år 2015 vilket är det år då VR såg 

stora framsteg och tekniken ökade i popularitet (Forbes, 2018).  

 

3.5.2 Val av intervjudeltagare 
Valet av intervjudeltagare genom ett bekvämlighetsurval visade sig i slutändan falla relativt 

väl ut. Vi intervjuade totalt sex deltagare samt en testperson. När valet av deltagare gjordes så 

bestämde vi oss för att intervjua personer som vi vet har varit med i en husköpsprocess. För 

att säkerställa att så var fallet, så frågade vi deltagarna om de varit med i en husköpsprocess 

innan de bokades in för intervjuer. Valet av deltagare som tidigare varit med i en 
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husköpsprocess gjordes för att försöka samla in insikter som de personer har efter tidigare 

köpprocesser och som vi bedömde bör ge mer uttömmande svar i intervjuerna.  

Bryman (2011) förklarar att kritik som går att riktas mot bekvämlighetsurval handlar om 

problematiken med att generalisera resultaten av intervjuerna eftersom det inte går att säga 

vilken population urvalet är representativt för. Personerna i intervjuerna är med sannolikhet 

inte representativa för alla husköpare då vi helt enkelt valt intervjudeltagare som fanns 

tillgängliga för oss vid ett visst tillfälle.  

Något som hade varit värdefullt att få med i denna studie skulle vara personer som är uttalat 

intresserade av hus och att designa och skapa exempelvis kök, inreda rum och göra 

förändringar av övrig inredning i konfiguratorer på hemsidor. En fråga angående deltagarens 

intresse ställdes inte inför urvalet av deltagare, eller under intervjuerna, och vi tror att om 

sådana personer hade varit med i intervjuerna hade det bidragit till starkare åsikter och fler 

idéer angående hur skapandet av olika husvarianter skulle kunna utföras med hjälp av VR-

tjänster och virtuella kundmiljöer. I slutändan är det något som vi inser borde ha utförts.  

En till aspekt som vi i slutändan insåg hade kunnat påverka utfallet av intervjuerna är 

huruvida deltagarna var intresserade av samskapande och även hur aktiv personen brukar vara 

i diskussioner på virtuella kundmiljöer så som forum och även sociala medier där företag 

verkar. Om det hade säkerställts att deltagarna var intresserade av samskapande så hade 

troligtvis fler idéer och åsikter för hur exempelvis interaktionen mellan användare och företag 

hade kunnat göras på bästa sätt, vad de anser är viktiga incitament för att bli intresserade av 

samskapande, bra och dåliga exempel på samskapande med mera, kunnat framträda.  

Dock hade vi ändå önskat att någon fler intervjudeltagare hade haft tidigare erfarenhet av VR 

då vi genom intervjuprocessen kunde se att den deltagare som var mest erfaren av VR också 

var den som hade flest idéer och åsikter. Vi tror att det eventuellt hade kunnat generera fler 

idéer och starkare åsikter om utformandet av tjänster för samskapande, vilket hade kunnat 

leda till en djupare förståelse för problemområdet.   

I efterhand hade vi även önskat att intervjua en representant från ett företag inom 

hustillverkningsbranschen för att även få med deras åsikter. Det vi främst är intresserade av 

att ta reda på är hur de ser på sin framtida roll på marknaden som antingen ett varudominant 

företag eller ett tjänstedominant företag. Den insikten hade varit intressant främst när det 

gäller analys, diskussion och slutsatser.  

3.5.3 Intervjuprocessen och val av frågor 
Valet av frågor som ställdes baseras på den inriktning vi hade i början av denna studie. I ett 

tidigare stadie av studien låg fokus tyngre på att reda ut vilka funktioner som är viktiga i en 

VR-tjänst för en hustillverkare som vill använda tjänsten för att samskapa med användare och 

kunder, och därmed blev antalet frågor som handlade om just funktioner något för 

dominerande. I det senare stadiet av studien har fokus skiftat mot att handla mer om 

samskapande. Därmed har vi valt att inte presentera alla frågor och svar gällande önskade 

funktioner i tjänsten, då vi ansåg att det hade gett ett för stort fokus på just funktioner och inte 

möjligheterna till samskapande, vilket är fokus för den här studien.  

Vi utformade intervjuer med frågor som skulle ställas medan deltagarna testade VR-tjänsten. 

Detta gjorde dock att varje fråga tog något längre tid att besvara än vad vi hade räknat med, 

eftersom att det var svårare att få deltagarna att diskutera när de samtidigt fokuserade på 

tjänsten. I slutändan bidrog tillvägagångssättet till att intervjuerna tog längre tid än vad vi 

hade räknat med från början. Det ledde till att vår planering fick justeras något, även om det 
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inte slutändan inte påverkade oss särskilt mycket. Vi behövde även formulera om frågor som 

vid första testet visade sig vara svåra att förstå och därmed ökade tiden på intervjun i onödan. 
 

I och med att fokus har skiftat under arbetets gång så ställdes inte några direkta frågor om för- 

och nackdelar med VR till deltagarna, som vi hade velat ställa för att sedan presentera i 

riktlinjerna för en VR-tjänst. Vi hade önskat att ställa fler frågor för att bättre reda ut 

deltagarnas åsikter om detta. Dock har vi i slutändan kunnat tolka resultatet och presentera 

upplevda för- och nackdelar. En fråga som vi i efterhand önskar att vi haft med, och som kan 

kopplas till funderingen ovan, är hur deltagarna ser på hustillverkarens roll, om de är ett 

varudominant eller tjänstedominant företag, och om det finns någon typ av tjänst som hade 

kunnat stödja den tjänstedominanta logiken. Vi hade även velat ställa mer frågor angående 

hur deltagarna ser på samskapande med hjälp av VR-tjänsten och virtuella kundmiljöer, det 

känns som att detta område går att undersöka djupare genom att ställa frågor som relaterar 

mer till de teoretiska områdena VR och samskapande. Anledningen till att fler frågor inte 

ställdes angående samskapande var för att vi för sent i arbetets gång insåg att det material vi 

hade sammanställt från intervjuerna hade ett något för litet fokus på just samskapande, och 

om nya frågor skulle tillkomma i det skedet av arbetet så skulle inte studien hinna bli 

färdigställd i tid. 
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4. Empiri 
I denna del kommer resultatet av det insamlade resultatet från de kvalitativa intervjuerna att 

presenteras. Resultatet från intervjuerna redovisas i form av sammanställningar av deltagarnas 

olika åsikter samt direkta citat från intervjuerna. I efterföljande analysavsnitt sker sedan en 

återkoppling till tidigare presenterad teori innan en diskussion tar vid. Resultatet presenterar 

deltagarnas åsikter om VR i allmänhet, upplevelse och åsikter om den testade tjänsten och 

dess för- och nackdelar, önskad funktionalitet i tjänsten, och vad som bedöms vara viktigt för 

att deltagande i ett samskapande ska bli aktuellt. 

 

4.1 Den utvärderade VR-tjänsten för husvisning 
VR-tjänsten som deltagarna har fått testa i intervjuerna erbjuder möjligheten att besöka ett hus 

på 175 kvm. Tjänsten nås via dator, mobiltelefon och surfplatta och kan som tidigare nämnt 

användas tillsammans med ett VR-headset. Med hjälp av VR-headset navigerar användaren 

genom att se sig omkring och fästa blicken på så kallade förflyttningspunkter som visas på 

golvet. När blicken är fäst på en punkt förflyttas användaren efter ett par sekunder några 

meter framåt till en annan del av huset. Förflyttningspunkterna tillåter även användaren att 

besöka olika rum där dörrarna till synes är stängda. I denna tjänst finns det inga funktioner 

som tillåter användaren att göra förändringar i huset på något sätt, utan fungerar endast som 

en vanlig husvisning. Dock så utgår vi från denna tjänst när vi ställer frågor angående 

samskapande via en mer avancerad version av denna VR-tjänsten. 

 

4.2 Tidigare erfarenheter av VR och förslag på användningsområden 
Deltagarna hade liten eller ingen erfarenhet av VR sedan tidigare. Ett flertal deltagare saknade 

en personlig uppfattning om VR, men hade hört talas om det från andra källor. Några tyckte 

alltså att teknologin upplevdes krånglig och lite läskig, medan andra tyckte den kändes 

spännande. 

 
“Jag har hört att det är lite rackligt, jag vet inte har inte använt det tidigare själv så jag har ingen personlig uppfattning 

om det” 

 

Eftersom att deltagarna hade lite eller ingen erfarenhet av VR sen tidigare var de osäkra på 

hur VR kan förklaras. Två deltagarna hade ingen aning om vad VR är. Två deltagare sade sig 

vara osäkra, medan två hade en någorlunda insikt i vad VR innebar. Deltagare som kunde 

svara på frågan sa att användaren förflyttar sig till en annan plats som ska upplevas som riktig. 

Eftersom att det var få som hade tidigare erfarenhet av VR och även svårt att förklara vad det 

är för någonting så framträdde inte många upplevda fördelar och nackdelar av VR innan testet 

av VR-tjänsten påbörjades. 
 

“En Virtuell verklighet, du kliver in i en låtsasvärld” 

 

Några exempel på tillämpningsområden inkluderade utbildning, visning av olika produkter 

(t.ex. bilar), utforskande av resmål, att göra spel mer verklighetstrogna till exempel 

orientering i VR då användaren får blanda in mer sinnen än vad som är möjligt vid en vanlig 

datorskärm, samt andra nöjen av olika slag. Frågan ställdes två gånger under intervjun, en 

gång före användaren testade VR-tjänsten och en gång efteråt. Tanken med detta upplägg var 

att säkra upp för de deltagarna som behövde mer betänketid, eller blev inspirerade och kom på 

nya idéer efteråt. Efter att deltagarna hade testat VR-tjänsten så sa flera deltagare att det skulle 

kunna användas till att visualisera vad som helst, eftersom att det känns mer verkligt i VR än 

vad det gör framför en datorskärm. 
 

“Det skulle kunna öppna massa nya portar känner jag”. 
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“Ja man kan ju vara var som helst och titta. Se hur det ser ut i förväg, tänker mest på utomhus, titta på miljön.” 

 

4.3 För- och nackdelar med VR-tjänsten för husvisning 
Erfarenheten av VR visade sig vara låg sedan tidigare. De flesta deltagare tyckte att 

upplevelsen av tjänsten var positiv och kändes ungefär som att befinna sig i ett riktigt hus. 
 

“Jag gillar det. Det är ju ganska verkligt. Det känns som att jag är i huset ändå. Det är coolt.” 

“Jag får en bättre helhetsbild helt klart. “ 

 

Vissa av deltagarna tyckte att det kändes svårt att bedöma avstånd och storlek och några 

tyckte att proportionerna kändes fel jämfört med i ett riktigt hus, medan andra tyckte tvärtom 

och ansåg att proportionerna var bra och att huset kändes verklighetstroget.  
 

“Inte riktigt rätt proportioner, nu står jag i hallen och jag kan inte riktigt avgöra om det är 5 meter eller 10 meter till 

köksfläkten vilket jag förmodligen kunde avgöra bättre om jag stod i själva huset.” 

“Jag gillar det. Det är ju ganska verkligt. Det känns som att jag är i huset ändå. Det är coolt. “ 

 

Hälften av deltagarna tyckte att det var enkelt att förflytta sig i huset, men att det krävde lite 

övning. De andra deltagarna tyckte att det var något svårare och att det var svårt med 

precisionen när det gällde att pricka förflyttningspunkterna. Vissa deltagare önskade mer 

förflyttningspunkter för att bättre simulera hur förflyttning går till i verkligheten. En 

förklaring vart varje punkt leder önskades också. 
 

“Ja alltså jag vet ju inte vart jag är eller jag vet ju var jag är, jag kommer ju till olika rum det förstår jag ju” 

“Det tycker jag är rätt lätt men däremot så kan jag känna att jag nästan skulle velat haft något mellansteg.” 

 

Deltagarna påpekade även att de gärna hade velat se rum från olika vinklar. Fem av sex 

deltagare ville ha möjligheten att gå utanför huset och exempelvis stå på altanen. En deltagare 

ansåg inte att denna möjlighet är viktig. Alla deltagare ansåg att det är viktigt att kunna 

besöka alla rum i en tjänst för husvisning. Att det ger en helhetsbild över huset nämndes som 

en viktig anledning. 
 

“Ja fasaden vill man se, lättare skippa riktiga husvisningen om det gick” 

“Ja. Det är ett väldigt stort beslut att köpa ett hus, vill se hela produkten.” 

 

Flera av deltagarna tyckte att det hade behövts någon typ av karta för att enklare navigering, 

eftersom att det är nog svårt att hitta olika rum i ett verkligt hus som man inte är bekant med 

sedan tidigare.  
 

“Som en liten karta uppe till höger, du befinner dig här, det var det jag sa om punkterna, att det står en liten 

förklarande text istället för bara en liten vit prick”.  

“Så jag ser exakt vart jag befinner mig, nu gick jag typ vilse i huset”. 

 

När det gäller utsikt genom fönstren så tyckte fyra av sex deltagare att det saknades. Flera 

deltagare påpekade att när utsikten saknades så kändes det instängt, eller som att gå omkring i 

en lägenhet, och att utsikt är en del av själva huset. Deltagarna som däremot inte saknade 

utsikt ansåg att det inte spelar någon roll eftersom att utsikten ändå inte kommer att visa den 

tomt som huset kommer stå på i framtiden. 
 

“Nej, det vill jag inte ha eftersom att ingen kommer att ha samma utsikt från fönstren oavsett. Jag menar, man bygger ju 

på en tomt och alla har olika tomter” 

“Ja det kan man ju sakna för det går inte att få här? Nä men det hade väl varit trevligt att kunna titta ut.” 

 

En fråga som ställdes till deltagarna var om de kunde tänka sig att endast använda tjänsten för 

att gå på en virtuell husvisning och utesluta den verkliga husvisningen. Fyra av sex deltagare 

tyckte att husköp är ett alldeles för stort beslut för att endast nöja sig med att använda VR-

tjänsten för husvisning. En deltagare var öppen för att bara använda VR-tjänsten för 
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husvisning och en deltagare kunde absolut inte tänka sig att använda VR-tjänsten. Fyra av 

deltagarna såg VR-tjänsten som ett komplement att använda före eller efter den verkliga 

husvisningen.  
 

“Inte helt och hållet, det tror jag inte. I min köpprocess så skulle jag nog gärna vilja göra både och. Det här är 

lättillgängligt, det skulle jag kunna börja med eller välja till. För det sista steget” 

 

På frågan om tjänsten hade kunnat påverka till ett framtida köp så svarade två deltagare 

positivt att den hade kunnat göra det. Tre deltagare var något mer tveksamma men trodde 

ändå att tjänsten skulle kunna påverka till ett köp. Kvalitén och upplevelsen av tjänsten 

bedömdes som avgörande. En deltagare var så pass osäker att denne inte ansåg sig kunna ge 

ett bra svar på den frågan. 
 

“Ja, absolut!” Det är ju lättare att se i VR istället för på en webbsida om jag exempelvis ska köpa ett hus i södra 

Sverige. Då ser jag ju hellre på en sådan här tjänst än på en “webbsida som är platt och tråkig”, “så det skulle absolut 

kunna påverka”. 

 

 

4.4 Samskapande med hjälp av en VR-tjänst för husvisning 
Alla deltagare tyckte att det hade varit positivt att kunna interagera mer med VR-tjänsten och 

till exempel få möjligheten att byta färg på väggar för att kunna skapa olika varianter av ett 

hus som sedan kan påverka kommande husmodeller som släpps. Deltagarna hade velat kunna 

byta ut möbler och även göra om planlösningen om det hade gått att göra på ett smidigt sätt 

utan att det blir förvirrande för användaren. Alla deltagare tyckte att en viktig funktion i detta 

fall var att få möjligheten till att spara sitt designade hem för att sedan kunna besöka det igen, 

antingen i VR-tjänsten eller på en webbsida om användaren vill fortsätta att designa huset. 
 

“Ja det hade jag jättegärna vilja göra”, t.ex. om jag kliver in i köket så kollar jag på luckorna här och de är ju vita, om 

jag nu vill ha de i grått istället.” 

“Jo det hade varit kul, för nu är det ju som att jag går på en vanlig visning. Men det hade varit kul att kunna flytta runt 

lite grann och se hur man själv vill ha det, byta färg på väggar, byta färg på golv." 

 

 
4.5 Incitament för att delta i ett samskapande 
När deltagarna fick frågan om de hade kunde tänka sig att dela med sig av sin skapelse till 

hustillverkaren sa fyra av sex deltagare att de inte hade haft några problem med det. De 

deltagare som svarade ja på denna fråga ansåg inte att det fanns någon förlust med att bjuda in 

hustillverkaren att titta på deras skapade hus medans de deltagare som svarade nej gärna 

önskade ha sin design privat. När frågan kom om deltagarna hade velat ha en virtuell 

kundmiljö som tillåter användare att rösta och kommentera på andra deltagares hus så ansåg 

fyra av sex deltagare att denna typ av tjänst inte var intressant. Däremot så tyckte tre av sex 

deltagare att en virtuell kundmiljö hade varit positiv ifall syftet var att påverka 

hustillverkarens kommande husmodeller. 
 

“Inte för mig personligen, jag bryr mig inte riktigt om vad andra tycker. “ 

“Ja om att påverka hustillverkaren då absolut, men allra helst hade jag velat kunna designa helt själv.” 

 

Fem av sex deltagare tyckte att det hade varit viktigt att få någon form av kompensation för 

ett samarbete med hustillverkaren, och särskilt om hustillverkaren skulle utnyttja något av det 

som deltagarna skapat själva. Vilken typ av kompensation deltagarna önskade varierade. 

Någon ville bara ha äran för sin skapelse, medan någon inte alls önskade kompensation. Vid 

frågan om en monetär belöning hade varit önskvärt så svarade de flesta deltagare att det hade 

varit intressant eftersom att det troligtvis hade uppmuntrat till deltagande i samskapande. En 

monetär belöning berodde enligt deltagarna delvis på hur stor insats som hade lagts på det 
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skapade huset, samt i vilken utsträckning som hustillverkaren kommer att utnyttja det som 

skapats.  
 

“Absolut, om jag har designat ett hus så vill jag ha någon typ av monetär belöning.” 

“Hade uppmuntrat med en kompensation”.  

 

Om det skulle finnas en virtuell kundmiljö där användare kan titta på, kommentera och rösta 

på varandras hus, så tyckte deltagarna att det var viktig att hustillverkaren skulle vara delaktig 

där. Både som en moderator som har kontroll så inte kundmiljön används till fel saker, samt 

att de skulle agera inspirationskälla för VR-tjänsten och den virtuella kundmiljön, vilket alla 

deltagare ansåg hade kunnat underlätta och uppmuntrat till att delta. Men samtidigt som 

hustillverkaren ska agera både moderator och inspirationskälla så var det enligt deltagarna 

viktigt att de inte skulle kunna lägga sig i de saker som användarna skapar. 
 

“De ska ytterst vara moderatorn som har kontroll över hela sidan men sen ska dom också kanske släppa uppdateringar 

med lite inspiration på hemsidan. ” 

“Självklart ska de vara delaktiga. Men de kan ju typ promota. Behöver ju inte lägga sig i så speciellt mycket heller. Det 

kan ju också bli fel. “ 

 

Deltagarna berättade även vad de anser är viktiga funktioner i kundmiljön. En funktion som 

gavs som exempel var möjligheten att jämföra två eller fler olika hus mot varandra för att se 

vilket som användaren gillar bäst, och därmed göra det lättare att välja det perfekta huset. 

Eftersom att kundmiljön ska göra det möjligt för användare att kommentera på varandras hus 

så var det viktigt med någon form av kommentarsfilter eller liknande, även fast deltagarna 

inte trodde att det skulle vara en sida där det egentligen behövs. 

  
“Jag kan inte se en anledning till att folk skulle näthata på hustillverkarens hemsida, där är det ju mogna folk som ska 

köpa hus, det är ju inte ett Flashback-forum.”  

 

 

4.6 Summering av insikter från intervjuerna 
Många deltagare såg inte ett värde med att ha en plattform utöver VR-tjänsten vars syfte 

skulle vara att kommunicera med andra användare och hustillverkaren. Lite positivare lät det 

om syftet utöver det var att påverka hustillverkarens kommande husmodeller. Möjligheten att 

samverka med andra användare genom att besöka deras skapade hus bedömde de flesta 

deltagare som intressant. När deltagarna även fick välja ut tre alternativ från en lista på 

utökade funktioner till tjänsten så visade sammanställningen att möjligheten att kunna göra 

förändringar av utrustningen i kök, ändra färg och material på väggar och golv var viktigast. 

En funktion som deltagarna också föreslog var att kunna “stjärnmarkera” hus för att enkelt 

kunna återvända, samt att kunna synka sitt designade hus till datorn för att kunna jobba vidare 

därifrån istället för att göra allting inifrån VR-tjänsten. Det var även viktigt för deltagarna att 

kunna spara de förändringar som gjorts för att sedan kunna återvända, antingen i VR-tjänsten 

eller på en webbsida.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras utfallet från intervjuerna genom att jämföra huvudområdena i 

empirin mot de matchande områdena i det teoretiska ramverket. Vi börjar med att analysera 

hustillverkaren i förhållande till den tjänstedominanta logik och innovationsprocess genom att 

visa kopplingar mellan teorin och delar av empirin. Kapitlet är uppbyggt efter 

analysmodellens områden liknande tidigare avsnitt. 

 

5.1 Tjänstedominant logik och innovationsprocessen  
Idag bedöms företag inom hustillverkningsbranschen främst fokusera på att producera och 

sälja hus för att skapa värde. Värdeutbytet mellan kund och företag uppstår alltså i 

försäljningstillfället. Lusch och Vargo (2014) förklarar att det synsättet tyder på en 

varudominant logik där företaget ser att den värdeskapande processen sker inom företaget. 

Utfallet av företagets värdeskapande process är sedan det som kunden betalar för. VR-tjänsten 

som deltagarna testade visar på att det går att skapa värde redan innan användarna har sett det 

riktiga huset, samt efter den riktiga husvisningen genom tillhandahållandet av en tjänst som 

väcker nyfikenhet och intresse. Det indikerar att det finns potential att använda tjänster som 

ger ett värde innan och efter ett köp är utfört, vilket är i linje med den tjänstedominanta 

logiken. Lusch och Vargo (2014) berättar att kunder och användare blir allt mer kräsna när det 

gäller värdeerbjudanden och förväntar sig något mer utöver själva produkten och att det 

därmed är viktigt att företag anammar den tjänstedominanta logiken. Venkat och Kerimcan 

(2013) exempel med det produktproducerande företaget LEGO som gått mot en 

tjänstedominant logik genom att använda en virtuell kundmiljö som engagerar kunder innan, 

under och efter köp, tyder på att det också finns potential för produktproducerande företag 

som hustillverkare att fokusera mer på tjänster. 

 

Utifrån intervjuerna går det att se att majoriteten av deltagarna tyckte det var positivt att 

kunna påverka hustillverkarens utformning av framtida hus. Idag bedöms hustillverkaren ha 

liten eller till och med ingen samverkan genom digitala tjänster med kunder och användare 

när nya hus ska utformas. Detta tyder på en “Inifrån- och ut-strategi” som Kristensson et al. 

(2014) beskriver, vilket innebär att innovationerna endast kommer inifrån företaget. 

Kristensson et al. beskriver även "utifrån- och in-strategier", som innebär att innovationerna 

kommer från externa resurser, vilket utfallet av intervjuerna tyder på att deltagarna förväntar 

sig. Venkat och Kerimcan (2013) berättar även om exemplet med LEGO som lyckats få ett 

stort antal användare inom deras virtuella kundmiljö som vill vara med och påverka 

kommande LEGO-produkter. Füller et al. (2011) skriver att företag måste använda sig av 

externa källor för innovation för att öka konkurrenskraften. Kristensson et al. (2014) förklarar 

att tjänsteinnovationsprocessen kan hjälpa företag att ta fram tjänster som uppfyller 

användares behov och förväntningar. Detta blir en viktig faktor när en virtuell kundmiljö för 

samskapande tas fram eftersom att utfallet av intervjuerna visar på att deltagarna inte såg 

värdet med den virtuella kundmiljö vi föreslog under intervjuerna. 

 

5.2 Samskapande 
Flertalet deltagare såg möjligheten till att delta i ett samskapande om det gällde att kunna 

påverka företagets kommande husmodeller. Möjligheten att påverka uttrycktes av några 

deltagare som en positiv känsla av att ha utfört något bra och som kan påverka ett företags 

produkter på ett positivt sätt. Heidenreich et al. (2014) förklarar att samskapande låter kunder 

känna att de utfört en prestation som bidrar till känslor av tillfredsställelse.  
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Även om det går att konstatera att deltagarna överlag tyckte om idén att använda VR-tjänsten 

för att skapa olika varianter av hus och även besöka andras, så var det som tidigare nämnt inte 

lika intressant med samskapande inom en virtuell kundmiljö. Kohler et al. (2011) förklarar att 

informations- och kommunikationsteknologier (IKT) ger konsumenter och användare 

möjligheten att engagera sig och vara en del av företagens innovationsprocess. Det ger 

indikationer på att virtuella kundmiljöer liknande den som presenterades för deltagarna i 

intervjun, ändå har möjlighet att användas i ett samskapande.   

 

Füller et al. (2011) förklarar vikten av att företag identifierar och använder sig av externa 

parter som en källa till innovation i produktutvecklingsprocessen för att skapa omtyckta 

produkter. Kohler et al. (2011) förklarar att särskilt Internet ger företag möjligheten att dra 

nytta av konsumenternas idéer och kunskap. Det visar på vikten av att involvera kunder och 

indikerar ytterligare att en virtuell kundmiljö kan komma till nytta för samskapande. Med 

bakgrund till det, så går det att se att IKT förenklar och möjliggör samskapande och är viktigt 

för att nå ut till deltagarna. Även om upplevelsen av VR-tjänsten var positiv, så tror vi att det 

krävs en annan typ av plattform för att kunna utföra samskapandet på ett enklare sätt. 

Exempel på hur IKT kan användas praktiskt presenteras nedan under rubriken 

samskapandemetoder.  

5.2.1 För- och nackdelar med VR-tjänsten 

Deltagarna tyckte överlag att VR-tjänsten gav en bra helhetsbild av huset. Det visar på en viss 

koppling till Slobounov et al. (2015) studie där det visade sig att VR-upplevelser i 3D där 

användare gick omkring i en byggnad gav en större känsla av närvaro och en ökad fördel vid 

rumslig navigation, jämfört med enklare 2D-upplevelser. Även om VR-tjänsten i denna studie 

fick kritik för att navigationen var något bristfällig, så visar det på möjligheter till att använda 

VR-tjänster för att presentera just hus.  

 

Från resultatet av intervjuerna går det att se att deltagarna överlag ansåg att visualiseringen av 

huset var bra, även om åsikter gällande avståndsbedömningen och antalet förflyttningspunkter 

fanns. Ahmad och Hultgren (2015) ger i sin studie ett exempel på att VR skulle kunna 

användas för att visualisera hus. Mihelj et al. (2014) förklarar att VR är användbart för 

visualisering och tillåter användare att experimentera på ett annat sätt än vad som är möjligt i 

verkligheten. Från intervjuerna går det även att se att deltagarna hade tankar om andra 

tillämpningsområden för VR. Ett exempel på detta är att utan verklighetens risker träna upp 

personal inför farliga eller riskabla arbetsmoment, vilket Mihelj et al. (2014) också 

presenterar med exempel om flygsimulatorer och kirurgisimulatorer.  

 

Nackdelar med virtuella världar inkluderar att vissa användare upplever obehag och 

illamående av att använda VR-headset (Mihelj et al., 2014). Två intervjudeltagare påpekade 

att de kände sig yra efter en stunds användande av tjänsten. Det kan bero på utformandet av 

navigeringen som i dagsläget sker genom att användaren står helt still och förflyttar sig 

genom att rikta blicken åt olika håll. Navigeringen är därmed något som bör ses över och 

anpassas beroende på tjänst. 

 

Fem av sex deltagare ansåg att VR-tjänsten till viss mån skulle kunna påverka till ett framtida 

köp genom att det går att besöka huset innan en verklig husvisning. Mihelj et al. (2014) 

förklarar att virtuella prototyper kan användas av företag för att undersöka vilka önskemål 

som kunderna har, genom att designa och med hjälp av kunderna utvärdera virtuella 

prototyper. Den kunskapen används sedan till att presentera en slutgiltig virtuell modell av 

den verkliga produkten, som har potential att övertyga kunderna till att genomföra en affär 

redan innan den verkliga, fysiska prototypen byggts. 
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5.2.2 Incitament för att delta i ett samskapande 

Deltagarna hade svårt att se fördelarna med att använda en plattform där det fanns möjlighet 

att diskutera med andra användare och rösta på andra användares hus för att initiera ett 

samskapande mellan användare, men även med företaget. Deltagarna tyckte att det hade 

uppmuntrat att delta i ett samskapande om företaget erbjöd någon form av kompensation. 

Bhalla (2011) förklarar att det kan krävas kompensation i form av pengar om deltagarna har 

lagt ner mycket tid på samskapande, och speciellt om det är så att deltagarna inte brinner för 

varumärket. Nambisan och Baron (2009) beskriver olika incitament i form av fördelar som 

ska uppfyllas för att användare ska delta frivilligt i ett samskapande. Detta bör göra så att 

företag i första hand inte behöver erbjuda pengar.  

 

Samverkan mellan användare och företag - Personligt integrerade fördelar 

Intervjuerna visade att majoriteten av deltagarna såg positivt på att delta i samskapande med 

hustillverkaren för att få möjligheten att påverka vilka hus och tillbehör som ska produceras i 

framtiden. Det kan tolkas som att deltagarna, kanske omedvetet, vill vara med och bidra med 

sina kunskaper och insikter för att uppnå de personligt integrerade fördelar som Nambisan och 

Baron (2009) beskriver. Nambisan och Baron menar att möjligheten att bidra med sina 

kunskaper är ett viktigt incitament för många deltagare då de även önskar att i slutändandan 

kunna påverka företagets planer för produktförbättringar. När kunden har utövat sitt 

inflytande kan denne många gånger känna en känsla av att ha utfört något bra. 

 

Samskapa med andra användare - Nöjes- och lustkänsla-fördelar 

Intervjudeltagarna tyckte att det var en rolig, positiv och spännande upplevelse att testa VR-

tjänsten, även fast deltagarna hade väldigt liten erfarenhet och insikt av VR sedan tidigare, 

vilket är en positiv insikt för företag som vill satsa på VR. Det kan kopplas till Nambisan och 

Barons (2009) teorier om nöjes- och lustkänsla-fördelar vilka handlar om angenäma och 

mentalt stimulerande upplevelser som deltagande i en virtuell kundmiljö bör ge upphov till. 

Det går även att koppla till Venkat och Kerimcan (2013) exempel om hur LEGO använde sig 

av en virtuell kundmiljö där intresserade kunder och användare fick vara med och påverka 

LEGO:s kommande produkter och diskutera med andra användare om sitt gemensamma 

intresse. Det som gör att användare använder denna sida är just de nöjes- och lustkänsla-

fördelar som Nambisan och Baron (2009) beskriver. 

 

Deltagarna såg positivt på att kunna interagera mer med tjänsten och få möjligheten att skapa 

sitt eget hus. Majoriteten av deltagarna tyckte även att det skulle vara roligt och intressant att 

kunna besöka andra användares hus för inspiration. Det tyder på att det finns incitament för 

användarna när det kommer till att samskapa med andra användare och visar på en koppling 

till ovan nämnda nöjes- och lustkänsla-fördelar. 

 
Kognitiva fördelar 

För att avsluta analysen gällande fördelar så jämfördes resultatet från intervjuerna med det 

Nambisan och Baron (2009) beskriver om kognitiva fördelar. Det visade sig att VR-tjänsten i 

dagsläget inte kan sägas erbjuda dessa fördelar eftersom att tjänsten inte ger någon direkt 

ökad förståelse och kunskap om produkter från hustillverkaren utöver att visa upp 

planlösningen. För att denna förståelse och kunskap ska möjliggöras så krävs det enligt 

Nambisan och Baron (2009) att den virtuella kundmiljön ständigt byggs på med värdefull 

kollektiv kunskap. För att VR-tjänsten ska kunna svara upp på dessa fördelar och ge stöd för 

samskapande så krävs det att förbättringar av dessa fördelar sker. Annars kommer det 



   
 

29 
 

troligtvis bli svårt för användare att se värdet med en sådan tjänst och samskapandet riskerar 

att utebli. 

 

5.2.3 Samskapandemetoder 

Det finns företag som använt metoder och modeller för att underlätta samskapande. Exempel 

på detta är IBM som skapade innovation jams. Denna metod tog tillvara på företagets interna 

innovationskapacitet vilket gick till spillo innan denna metod togs fram (Bjelland och 

Chapman, 2008). Ett annat exempel på metod är innovationstävlingar vilket fungerar ungefär 

som Innovation Jams men fokuserar på att ta till vara på extern innovationskapacitet (Högberg 

och Sundberg, 2012). Med hjälp av dessa metoder fick utomstående möjlighet till att påverka 

ett företag och hjälpa dem att lösa olika uppgifter. Detta ansåg intervjudeltagarna vara en 

positiv sak. Den viktigaste faktorn för intervjudeltagarna var att få möjligheten till att påverka 

hustillverkarens kommande husmodeller. Prahalad och Ramaswamy (2004) berättar att 

DART-modellen kan underlätta för företag att förstå viktiga beståndsdelar i en 

samskapandeprocessen. Efter en analysering av intervjuerna framkommer det att deltagarna 

ansåg att hustillverkaren skulle anta flera olika roller. Dessa roller var bland annat en 

modererande roll som ska göra så att sidan behåller fokuset och att användarna känner sig 

trygga på den. Det var även viktigt att företaget skulle vara delaktiga på den virtuella 

kundmiljön och bidra med inspiration samt hålla en dialog med användarna. Heidenreich et al. 

(2014) förklarar att samskapande kan vara väldigt resurskrävande och att de anställda på 

företag behöver ägna sig åt annat än sina ordinarie arbetsuppgifter. Det var även viktigt att 

hustillverkaren skulle låta användare skapa i frihet utan att påverka mycket vad som skapas. 

Detta kan kopplas till de olika delarna i DART-modellen som är viktiga beståndsdelar när det 

kommer till samskapande mellan kund och företag.  

 

Innovation Jams och Innovationstävlingar är virtuella kundmiljöer där användare kan gå in 

genom en dator eller annan plattform, och läsa om den uppgift eller ett problem som ett 

företag vill få hjälp med. Innovationstävlingar erbjuder ofta en monetär kompensation för den 

bästa lösningen som företaget får, vilket driver deltagare i samskapandet att verkligen skapa 

något bra och användbart (Högberg och Sundberg, 2012). I intervjuerna går det att se flera 

deltagare som tycker att en kompensation hade underlättat att medverka i ett samskapande. 

Angående vilken typ av kompensation som skulle erbjudas av hustillverkaren berodde på i 

vilken utsträckning utfallet av samskapande användes. Högberg och Sundberg (2012) 

förklarar att i Innovationstävlingars fall så presenterar företagen sitt problem på den virtuella 

kundmiljön där användare kan gå in och läsa. Sedan får deltagarna använda sina egna verktyg 

för att lösa detta problem på annat håll. Detta kan kopplas till den virtuella kundmiljön 

kopplat till VR-tjänsten som tas upp i denna studie. På den virtuella kundmiljön kan 

hustillverkaren presentera den information som behövs för samskapandet medans deltagarna 

får använda sig av VR-headsetet för att bidra med något till samskapandet. Utifrån resultatet 

och kopplingen till teori går det att se att det finns möjlighet till ett samskapande med hjälp av 

VR-teknologi. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi presentera vår diskussion som grundar sig i teori-, empiri- och 

analys-kapitlen av studien. Nedan presenteras VR:s potential för samskapande samt riktlinjer 

för hur ett företag kan utföra detta. 

6.1 VR:s möjligheter för samskapande 

Vi anser att det är viktigt att öka kunskapen om hur en VR-tjänst kan användas i ett 

samskapande. Det finns en mängd olika potentiella användningsområden för VR-tjänster. 

Anledningen till det är att VR har visat sig användbart inom områden som visualisering, 

design och test av virtuella prototyper, utbildning med mera. Vi bedömer att en VR-tjänst bör 

ha potential att vara ett alternativ för samskapande, eftersom att en modern VR-tjänst ger 

användaren en unik bild av en produkt och möjligheten till interaktion, där det ofta går att 

plocka upp produkten inne i den virtuella världen och vrida och vända på den för att analysera 

och diskutera den och komma med förbättringsförslag. Utifrån intervjuerna ser vi att alla 

deltagare hade en positiv och engagerande upplevelse av VR-tjänsten. Det tyder på att VR-

tjänster har en unik potential att locka till deltagande i samskapande. I teorin tas det upp en 

viktig typ av incitament; nöjes- och lustfördelar, vilket vi bedömer att VR-teknologi och VR-

tjänster kan bidra till, utifrån resultatet från intervjuerna. Begränsningar angående 

samskapande med VR-tjänster bedömer vi till stor del innefatta problematiken i att 

kommunicera med andra användare och företaget på ett smidigt sätt, då det i dagsläget krävs 

att användaren behöver använda hand- eller huvudgester för att t.ex. skriva en textrad, istället 

för att använda tangentbord som är det vanliga tillvägagångsättet idag. En begränsning utifrån 

intervjuerna var att vissa av deltagarna blev yra vid användandet av tjänsten, vilket pekar på 

att en VR-tjänst kanske inte är något som bör användas under längre sessioner. 

6.2 Allmänna riktlinjer för VR-tjänster i ett samskapande 

Genom att utgå från VR-tjänster möjligheter och utmaningar så presenteras nedan riktlinjer 

för sådant som allmänt är viktigt att ha i åtanke vid utformandet av en VR-tjänst för 

samskapande.  

 

• Utforma tjänsten så att den upplevs rolig och inspirerande.  

• Följ råden i tjänsteinnovationsprocessen.  

• Interagera med föremål för att demonstrera och analysera dessa på ett unikt sätt. 

• Skapa och experimentera på ett kreativt sätt som är unikt jämfört med traditionella 

medier för att nyttja VR:s styrkor. 

• Frihet i samskapandeprocessen för att bibehålla kreativiteten. Företaget som erbjuder 

tjänsten bör inte lägga sig i för mycket, men samtidigt inte släppa kontrollen helt.  

• Gör tjänsten lättanvänd. Tänk på att VR är relativt nytt och att många av tilltänkta 

deltagare kanske aldrig testat på tekniken tidigare. 

 

 

6.3 VR:s Möjligheter för samskapande inom hustillverkningsbranschen 
VR-tjänster har en potential när det kommer till samskapande av olika varianter av hus. I vår 

studie har det visat sig viktigt för kunden att få en bra helhetsbild och en rumslig uppfattning 

av visningsobjektet. Intervjuerna visar på att deltagarna tyckte att användandet av en VR-

tjänst för husvisning fungerade som ett komplement till en riktigt husvisning. Dock så kunde 

ingen av deltagarna tänka sig att helt utesluta den riktiga husvisningen. Det kan bland annat 



   
 

31 
 

bero på avsaknaden av viss funktionalitet i VR-tjänsten som gör att användare inte tycker att 

tjänsten ger samma möjligheter som en riktig husvisning. Däremot så fanns det incitament till 

att bara använda VR-tjänsten om möjligheterna till att delta i den riktiga husvisningen var 

begränsad, till exempel att det var alldeles för långt avstånd till den riktiga husvisningen. 

Punkterna nedan visar VR-tjänsters möjligheter och starka sidor samt varför just VR-tjänster 

skulle fungera för samskapande inom hustillverkningsbranschen. 

• Visualisering av hus och möblering.  

• Verklighetstrogen bild av hur förändringar av t.ex. köksutrustning ser ut.  

• Ger en bra helhetsbild jämfört med t.ex. en 2D-upplevelse.  

• Ökad fördel vid rumslig navigation jämfört med 2D-upplevelser. Tänk dock på att 

utforma navigationen så att deltagarna inte blir frustrerade av att inte hitta inne i 

tjänsten.  

• Spara det förändrade huset för att kunna återvända eller visa det till någon annan. 
• Möjlighet att bjuda in andra användare att besöka huset. 

• "Kliva in i" andras sparade hus för inspiration. 

• Synka till andra enheter/plattformar för att samarbeta med andra som inte har tillgång 

till VR-tjänsten. 

• Färdiga exempel på rum från hustillverkaren som går att besöka.    

 

Med tanke på att VR-tjänster uppvisar vissa begränsningar vid samskapande så trodde vi att 

deltagarna skulle vara intresserade av att få tillgång till en virtuell kundmiljö där det finns 

möjligheter till att besöka andra användares skapade hus och kommentera och rösta på dessa. 

Så var inte fallet.  

 
6.3.1 Virtuell kundmiljö 

En aspekt som inte är VR-tjänsters starka sida är som tidigare nämnt möjligheten till skrift 

inne i tjänsten. Det kan innebära ett problem om användaren exempelvis vill skriva 

kommentarer till andra användare eller kommunicera med företaget. Detta kan lösas genom 

att implementera en virtuell kundmiljö i form av en webbplats som ger möjligheten till skrift 

och diskussion via dator, mobiltelefon eller liknande. VR-tjänsten skulle användas till att låta 

användaren exempelvis skapa sitt eget hus och besöka andra användares hus. Den virtuella 

kundmiljön skulle ge användarna möjlighet till att lättare diskutera med de andra användarna 

och hustillverkaren. LEGO:s virtuella kundmiljö är ett bra exempel på hur samskapande på en 

plattform kan utformas. 

 

Intervjudeltagarna ställde sig inte särskilt positiva till en kundmiljö för samskapande inom 

hustillverkning. Däremot tror vi att en virtuell kundmiljö är nödvändig för att effektivt kunna 

samskapa. Anledningen till att intervjudeltagarna inte såg syftet med en virtuell kundmiljö 

kan vara att ett problem att lösa inte presenterades av företaget. I Innovation jams samt i 

Innovation competition så utgår deltagarna från ett problem. Företaget har presenterat ett 

problem som de behöver hjälp att lösa. I exemplet med LEGO deltar användare i den virtuella 

kundmiljön för att de har ett intresse för just LEGO. Dessutom bygger produkten på 

kreativitet och innovation från första början. LEGO är även ett fritidsintresse medans husköp 

sker relativt sällan och ses som en mer seriös produkt som innebär ett stort beslut. Detta kan 

vara anledningen till att hustillverkarens virtuella kundmiljö inte är lika lockande som 

LEGO:s. Vi tror att en VR-tjänst för hustillverkning inte har nog med kreativa- och 

nöjesincitament för att använda en virtuell kundmiljö för samskapande i samma utsträckning 

som LEGO använder sin. 
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6.3.2 Riktlinjer för utformning av virtuell kundmiljö 

Riktlinjer för utformning av en samskapande virtuell kundmiljö presenteras nedan. Om 

företag vill använda sig av en virtuell kundmiljö så anser vi att detta ska finnas i åtanke:  

• Ge helst användarna ett problem att utgå ifrån, likt innovationstävlingar, för att 

fokusera innovationerna och motivera i ett samskapande. 

• Utforma den virtuella kundmiljön som en kunskapsbank. Håll VR-tjänsten relativt 

avskalad från information för att inte bryta inlevelsen.  

• Tydligt visa vad deltagarna får ut av sitt samskapande. Särskilt när det inte handlar om 

passionerade deltagare som gör saker för att de verkligen brinner för varumärket. 

• Erbjud inte en monetär belöning i första hand. Satsa på att skapa engagemang för 

varumärket. Var dock beredd på att ge en monetär belöning vid mycket nedlagd tid.  

• I exempelvis innovationstävlingar ges belöningar för att driva deltagarna att skapa 

något bra och användbart, vilket har diskuterats ovan i analysen. 

• Företag bör ha i åtanke de fördelar Nambisan och Baron (2009) beskriver. Desto fler 

fördelar som stöds av en tjänst desto större chans att deltagarna blir intresserade av att 

delta i ett samskapande och stannar kvar. 

• Företag bör sträva efter att uppfylla alla delar i DART-modellen. När företag 

kombinerar delarna blir det lättare att engagera kunder i ett samskapande. 
• Företagets roll i samskapandet bör vara både modererande och inspirationsspridande. 

6.3.3 Att tänka på innan en tjänst för samskapande ska utvecklas 

Det är viktigt att företag säkerställer att VR-tjänsten tillsammans med den virtuella 

kundmiljön som ska utvecklas kommer uppfylla användarnas förväntningar och behov. Det 

kan företag säkerställa genom att gå igenom de olika stegen i tjänsteinnovationsprocessen. 

Om ett företag ska använda sig av en sådan tjänst måste dem även vara redo på att det kan ske 

förändringar inom företaget och speciellt hur de anställda arbetar. Det kan vara svårt och 

jobbigt för de anställda att behöva bryta deras invanda arbetssätt och börja arbeta på ett nytt 

sätt. Företag bör även se över om nyrekrytering behöver ske för att täcka upp nya 

arbetsuppgifter som uppstått på grund av den nya tjänsten. Om ett företag inte har säkerställt 

att de uppfyller användarnas förväntningar och behov samt förberett de anställda på företaget, 

så kan det i slutändan leda till en misslyckad tjänst samt motstånd från de anställda.  
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser för VR-tjänsters möjligheter för 

samskapande inom hustillverkningsbranschen, baserat på syfte och frågeställningar och de 

riktlinjer som lagts fram i diskussionskapitlet. Avslutningsvis ges ett förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för 

samskapande inom hustillverkningsbranschen, samt att identifiera för- och nackdelar med 

användandet av VR-tjänster. 

 

Vilka incitament är viktiga för att attrahera användare till att samskapa inom 

hustillverkningsbranschen?  

En utmaning med samskapande har visat sig vara att locka deltagare att medverka och stanna 

kvar. Det största incitamentet för att delta i ett samskapande är möjligheten att påverka 

hustillverkarens kommande husmodeller. Kunder efterfrågar alltmer möjligheten att vara med 

och påverka företag. Det kan tjänster underlätta, det går även att se att VR-tjänsten kunde skapa 

ett värde redan innan användare har sett det riktiga huset, vilket är i linje med den 

tjänstedominanta logiken som bland annat handlar om att skapa värde på nya sätt.  

 

Det är viktigt att tjänsten är kreativ, inspirerande och erbjuder möjlighet till att utföra 

förändringar av det virtuella huset som sedan går att spara och återvända till eller låta någon 

annan se på förändringarna. Detta bidrar med att användare kan få feedback på sina skapelser 

och stödjer de sociala och personligt integrerade fördelar. Dessa delar är viktiga för att 

användare ska vara intresserad av att delta i samskapandet. Det kan även hända att företaget 

behöver erbjuda någon form av kompensation för samskapande och speciellt om företaget 

använder resultatet av samskapandet i en större utsträckning.   

 

De incitament som VR-tjänster inte uppfyller i förhållande till de fördelar Nambisan och 

Baron (2009) nämner är kognitiva fördelar, socialt integrerade fördelar och personligt 

integrerade fördelar. Dessa fördelar skull en virtuell kundmiljö kunna stödja genom att ge 

information angående en produkt för att skapa en djupare förståelse - Kognitiva fördelar. 

Tillåta användare att diskutera med andra användare samt företaget - Socialt integrerande 

fördelar. Tillgodogöra sig feedback från företag och användare på egendesignade husvarianter 

- Personligt integrerade fördelar.  

 

Hur kan en virtuell kundmiljö stödja en VR-tjänst i ett samskapande? 

VR-tjänster har visat sig ha en potential att användas för samskapande främst genom sin 

möjlighet till visualisering, möjligheten att skapa och experimentera med verklighetstrogna 

produktprototyper, samt i slutändan interagera med dessa prototyper på ett unikt sätt jämfört 

med traditionella medier.  

 

Eftersom att VR visar på svårigheter när det gäller skrift och kommunikation hade en virtuell 

kundmiljö kunnat lösa detta genom att ge användarna möjlighet till kommunikation på en 

annan plattform som till exempel dator eller mobiltelefon. Denna virtuella kundmiljö skulle 

fungera som ett komplement till VR-tjänsten. I kundmiljön skulle företaget och användarna 

ges möjlighet till att kommunicera med varandra samt ge användarna tillgång till en större 

mängd information som är lättare att presentera i en virtuell kundmiljö än i VR. 

Vilka fördelar och nackdelar upplever användare med en VR-tjänst för hustillverkning? 
VR:s starkaste sidor är visualisering, involvering, integrering och närvaro. Visualisering, 
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involvering och närvaro visade sig vara VR-tjänsters största fördelar och bedömdes av 

deltagarna som viktigt när det gäller husvisning och gör VR till ett bra alternativ när det gäller 

husvisning. VR-tjänsten upplevdes som spännande och rolig, vilket visade sig i intervjuerna 

genom den positiva upplevelse deltagarna hade.  

Nackdelar med VR-tjänsten var att navigationen upplevdes begränsad då det inte gick att 

placera sig på valfri yta inne i huset. Några av deltagarna kände sig också yra vid längre 

användningssessioner, vilket kan ha att göra med just navigeringen, men även med andra 

fysiologiska effekter som vi inte utforskat inom ramen för denna studie.  

  

7.1 Avslutade reflektion 

I inledning och teori så har det konstaterats att inom den varudominanta logiken ses en 

produkt som något ett företag utvecklar och producerar, och som har ett innestående värde 

oavsett om den används eller inte. När varan och därmed värdet förbrukats, så återvänder 

kunden för att köpa en ny vara. Enligt detta synsätt så skulle ett hus kunna anses ha ett värde 

oavsett om en kund köper huset eller inte. Som konstaterat tidigare i denna studie är dock det 

varudominanta synsättet förlegat i och med att företag behöver satsa på att differentiera sig 

och erbjuda mer än bara en produkt.  
 

Vi anser att om ett varudominant företag inom hustillverkningsbranschen skulle anamma den 

tjänstedominanta logiken mer och satsa på tjänster som ger kunden ett värde före, under och 

efter husköpet, så skulle företaget bättre kunna locka, behålla och engagera sina kunder. Det 

skulle bidra till en ökad konkurrensfördel och ta företaget in i framtiden mot en nödvändig 

tjänstedominant logik genom att differentiera sig med ett modernt tjänsteerbjudande kopplat 

till en bra produkt.  

 

Den sortens VR som vi ser idag är så pass ny att vi dock tror att det kommer att dröja ett par 

år innan användandet är utbrett, vilket innebär att företag inte ska jäkta med att utveckla 

liknande tjänster som VR-tjänsten som användes under intervjuerna, utan att de först och 

främst bör satsa på att undersöka vad kunderna vill ha i en sådan tjänst. Om incitament och 

önskemål inte undersöks noga, så kan risken bli att företag gör dyra satsningar som riskerar 

att stå oanvända.  

 

7.2 Vidare forskning 
Vi ser en potential till vidare forskning. Det hade behövts utföras fler studier relaterat till 

kopplingen mellan VR och samskapande och hur produktproducerande företag ser på sig 

själva inom den tjänstedominanta logiken, för att undersöka hur VR-tjänster kan användas för 

samskapande och reda ut företagens åsikter om potentialen för teknologin. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Målgrupperna som kommer att delta i undersökningen är personer som är i den period i livet 

då husköp kan vara aktuellt. Följande frågor är tänkta att hjälpa oss att besvara syftet.  

Före - uppfattning/förkunskaper: 

Innan användaren tar på sig headsetet ger vi en kort introduktion till hur tjänsten fungerar. 

Detta för att ge en grundläggande förståelse för hur navigation och interaktion fungerar inom 

tjänsten. Görs för att minska eventuell frustration för förstagångsanvändare då tanken främst 

är att undersöka upplevelsen av att vara inne i tjänsten. 

1. Vem är du? (namn, ålder, kön) 

2. Har du testat VR tidigare? 

3. Hur skulle du förklara vad VR är? 

• Har du någon tanke om vad det går att använda VR till? 

4. Vad har du för uppfattning om VR? 

Medan deltagaren använder VR-headsetet - frågor om upplevelsen 

5. Vad är din upplevelse av det här huset jämfört med att stå inne i ett verkligt hus? 

6. Hur upplever du att det är förflytta dig i huset mellan de olika rummen? 

7. Vad tycker du om antalet förflyttningspunkter/cirklar? 

Stämningshöjande 

8a. Hur upplever du avsaknaden av ljud i tjänsten? 

8b. Hur upplever du avsaknaden av rörliga element/moment i tjänsten?  

8c. Hur upplever du avsaknaden av utsikt genom fönstren?  

Samskapande 

9. Hur ser du på möjligheten att interagera mer och kunna ändra t.ex. färg på väggar och golv, 

flytta runt inredning (köksö, bord, stolar)?  

• Vad tror du om möjligheten att ändra planlösning också?  

 

Frågor efter att testet av VR-tjänsten är avslutat 

10. Nu när du provat på den här tjänsten, kan du tänka dig något annat område VR skulle 

kunna användas inom? 

11. Hade detta varit ett alternativ till att gå på en visning i ett riktigt hus? 



   
 

39 
 

12. Tror du att tjänsten skulle kunna påverka dig till ett framtida köp? 

Funktioner i tjänsten 

13. Hur ser du på möjligheten att kunna gå utanför huset och se hur det ser ut, 

14. Har du några önskemål om tillägg till denna VR-tjänst? 

15. Anser du att det är viktigt att kunna gå in i alla rum i huset? 

Samskapande 

16. Hade du kunnat tänka dig att använda denna tjänst för att designa ditt eget hus för att 

sedan kunna spara och återvända till det?  

17. Hade du kunnat tänka dig att dela med dig av din skapelse till hustillverkaren? 

18. Hade det varit värdefullt om det fanns en avdelning på hustillverkaren hemsida där du kan 

kommentera/rösta på andra användares skapade hus?  

Finns det några funktioner på den hemsidan/appen (community-sidan) som du tycker 

är viktigt?  

19. Tycker du att hustillverkaren ska vara delaktig på denna sida? 

20. Vad skulle du vilja ha ut från ett samarbete med hustillverkaren? 

21. Nu vill vi be dig att rangordna vad du tycker är viktigast att ha möjlighet att ändra på inne 

i en mer avancerad version av den här tjänsten. Markera 3 alternativ ur listan med ett kryss. 

• Ändra utrustning i kök (luckor, vitvaror, köksö) 

• Ändra färg på väggar (I alla rum) 

• Ta bort/flytta väggar  

• Ändra material/färg på golv 

• Flytta/byta ut möbler 

• Ändra utrustning i badrum (badkar/dusch/handfat) 

• Val av carport/garage/kombination (kan ses inifrån) 

• Lägga till/ta bort takkupol (kan ses inifrån) 

• Eget alternativ? Skriv här: __________________________________ 

Avslutande fråga/diskussion 

22. Vad tycker du om VR-upplevelsen som helhet? 


