
Värdeskapande öppenhet:
Tjänsteperspektiv på tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer

Jesper Nyström

Rasmus Rasch

Informatik, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för system- och rymdteknik



 

 

Sammanfattning 

Behovet för organisationer att konkurrera med andra företag och generera intäkter har alltid 

funnits. De digitala teknikerna har öppnat nya sätt att konkurrera och ett skifte har skett, där 

fokus riktas mot användarna och deras känslor, behov och värdeskapande process. 
 

Syftet med studien är att designa en konceptuell tjänst som tillgängliggör 

forskningsinfrastrukturer till universitetets olika intressenter. I studien utvecklas ett 

tjänstekoncept efter det värdeerbjudanden som tagits fram med hjälp av empirin. Empirin har 

samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer från fem respondenter. Metodvalet har 

varit en tolkande fallstudie med en induktiv vetenskaplig ansats. Resultatet har analyserats 

med hjälp av tidigare kunskap samt ett antal olika ramverk. 
 

Ett värdeerbjudande skapades med hjälp av ramverket Value Proposition Canvas 

(Osterwalder, 2014). Värdeerbjudandet beskrevs som ett koncept med hjälp av två User 

Journey Maps (Uxmastery, 2018). Studien resulterade i tjänstekonceptet RIA Service som är 

ett dynamiskt bokningssystem som är menat att underlätta och effektivisera för samtliga 

involverade. 

 

Nyckelord: Digital tjänsteutveckling, tjänsteinnovation, tjänstekoncept, värde, 

värdeerbjudande, värdeskapande processer, tillgänglighet, öppenhet, forskningsinfrastruktur 
 

  



 

 

Abstract 
The need for organizations to compete with other companies and generate revenue has always 

existed. Digital technologies have opened up new ways of competing and a shift has been 

made, focusing on users and their feelings, needs, and value creation processes. 

 

The purpose of the study is to design a conceptual service that provides research 

infrastructures to the university's various stakeholders. The study develops a service concept 

according to the value offerings developed using the empirics. The empirics has been 

collected using semistructured interviews from five respondents. The methodology has been 

an interpretative case study with an inductive scientific approach. The result has been 

analyzed using previous knowledge as well as a number of different frameworks. 

 

A value proposition was created using a Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014), 

which was described as a concept using two User Journey Maps (Uxmastery, 2018). The 

study resulted in the service concept RIA Service, which is a dynamic booking system 

designed to facilitate and streamline all involved. 

 

Keywords: Digital service development, service innovation, service concept, value, value 

offering, value creation process, availability, open access, research infrastructure 
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1. Inledning 
Under en period på omkring 200 år har Sverige genomgått en stor förändring, där fokus bytts 

från att vara ett jordbrukssamhälle till ett modernt, digitalt tjänstesamhälle. Drygt 80 procent 

av de svenska jobben som utförs idag, utförs inom tjänstesektorn och det är en siffra som bara 

ökar. Den svenska industrin har halverat sysselsättningen under en 50-årsperiod och 

tjänstefieras alltmer genom att fler tjänster köps och säljs (Jordahl, 2012). Tjänstefiering 

beskrivs som en process en organisation väljer att inleda när de vill differentiera sig och 

utveckla organisationens verksamhet. Processen innebär att organisationen antar ett nytt sätt 

att bemöta sina kunder och förändrar sitt huvudsakliga erbjudande (Kristensson, Witell & 

Gustafsson, 2014). 
 

För att anpassa sig till den ständiga förändringen som sker inom den digitala världen och se 

till att alltid tilltala användarna på bästa sätt, måste organisationer vara flexibla och anpassa 

sig efter dess omgivning (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, 2015). Idag är 

det inte hållbart att vara statisk och argumentera med “men det fungerade ju förut”. Den 

ständiga förändringen rör samtliga led, konkurrerande verksamheter såsom de väsentliga 

kunder och intressenter som får verksamheten att generera inkomst. Att anpassa en 

verksamhet efter den ständigt utvecklande omgivningen är en utmaning i sig, som kan tacklas 

på en rad olika sätt och olika hjälpmedel finns till en verksamhets förfogande (Pearlson & 

Saunders, 2013). Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett av alla hjälpmedel 

som utvecklingen bidragit med. IKT kan förenkla bearbetning, automatisera och presentera 

data och information på ett effektivt sätt (Blurton, 1999). För att anpassa sig till en dynamisk 

omgivning som konstant förändras kan IKT hjälpa den övergripande strategin hos 

verksamheten (Pearlson & Saunders, 2013). 
 

Ett exempel på organisationer som måste anpassa sig efter dagens utvecklande omgivning är 

Sveriges olika universitet. Universiteten är uppbyggda på specifika sätt och består av en rad 

olika infrastrukturer. Infrastruktur kan definieras på olika sätt och kan innebära olika saker, 

beroende på dess kontext. Ofta pratas det om infrastrukturer som strukturer och anläggningar 

som bidrar till att driva och underhålla en civilisation. Begreppet kan ha många betydelser och 

ett universitets infrastruktur kan exempelvis vara dess it-system, e-poster och kontor (NE, 

2018). De universitet som i Sverige bedriver forskning har olika typer av infrastrukturer, 

däribland forskningsinfrastrukturer som hjälpmedel vid forskningen. De universitet som ägnar 

sig åt forskning och får finansiella bidrag från Vetenskapsrådet för att kunna bedriva 

forskning måste göra en omstrukturering inom verksamheten. Omstruktureringen måste 

utföras för att uppnå de skärpta krav Vetenskapsrådet satt på universiteten för att få finansiella 

bidrag (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa krav innebär bland annat att universiteten måste gå 

samman för att tillgängliggöra och öppna upp dess forskningsinfrastruktur. Kravet som 

kommer från Vetenskapsrådet har skapats för att universiteten inte ska köpa in dubbletter av 

omfattande och påkostade forskningsinfrastrukturer, utan istället tillgängliggöra och öppna 

upp de befintliga och samarbeta på ett bättre sätt. Om forskning i världsklass ska kunna 

utföras, krävs i allt högre grad tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur, inom alla 

vetenskapsområden. Forskningsinfrastrukturer används som stöd för att göra observationer, 

analysera insamlade data och genomföra experiment. Forskningsinfrastruktur kan vara allt 

från stora anläggningar, avancerade instrument, kunskapssamlingar och tjänster som alla 

syftar till att nyttjas av forskare eller forskargrupper inom alla forskningsområden (Prop. 

2016/17:50). Sverige har idag flera forskningsinfrastrukturer som håller hög kvalitet och 

hjälper att lyfta Sverige som forsknings- och innovationsnation. Exempel på svenska 
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forskningsinfrastrukturer i världsklass är livsvetenskapliga centrum, SciLifeLab och 

synkrotronljuskällan Max IV (Scilifelab & Max IV, 2018). Sverige är även medlem i ett antal 

forskningsinfrastrukturer på internationell nivå, vilket innebär att svenska forskare får tillgång 

till avancerade anläggningar och utrustningar som är för dyra och stora att upprätta i Sverige 

(Prop. 2016/17:50). Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers är två universitet som ligger 

i framkant då de anammat den här omstruktureringen och tillgängliggjort dess 

forskningsinfrastruktur, både internt men även till externa intressenter (KTH & Chalmers, 

2018). 

 

Den förändring och anpassning som de svenska universiteten står inför i dagsläget sker för att 

bidra med en lösning till de problem som skapats på grund av dagens snabba utveckling. En 

faktor som påskyndar universitetens anpassning är Vetenskapsrådets skärpta krav gällande 

finansiella bidrag till forskningsinfrastruktur. Kraven har skärpts och universiteten får inte 

längre individuella bidrag för att införskaffa nödvändig forskningsinfrastruktur. Idag måste 

universiteten gå samman för att gemensamt söka bidrag till forskningsinfrastruktur. Den här 

förändringen i kraven har gjorts dels för att öka kvaliteten kring hanteringen av 

forskningsinfrastrukturer vid universiteten, dels för att spara på resurser och även för att se till 

att universiteten inte investerar i samma forskningsinfrastruktur som andra universitet redan 

tillhandahåller (Vetenskapsrådet, 2017). 
 

För att uppnå Vetenskapsrådets nya, skärpta krav, måste universiteten inventera, strukturera 

och kartlägga den forskningsinfrastruktur som de tillhandahåller i dagsläget. Kravet kan bidra 

till en lösning på ovissheten som de olika universiteten kan ha gällande dess 

forskningsinfrastruktur. Det finns universitet som inte är medvetna om vilken typ av 

forskningsinfrastruktur de innehar, var den finns eller vem som ansvarar över den. Den 

otydligheten kan bidra till ökade kostnader för universiteten och att finansiella bidrag från 

Vetenskapsrådet uteblir (Vetenskapsrådet, 2017). 
 

Det stärkta kravet på samarbeten mellan universiteten bidrar även till att de tvingas 

tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen externt, utanför universiteten (Vetenskapsrådet, 

2017). Ett problem som kan uppstå här är att universiteten inte är medvetna om vad forskarna 

eller övriga intressenter är ute efter, vilka aktiviteter som påverkas i deras vardag, vilka 

aktiviteter som behövs eller var nyttan finns i att tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen i en 

tjänst. En brist på kunskap kan finnas, vilket innebär att universiteten inte vet vad 

intressenterna värdesätter när de använder deras tänkbara tjänst (LTU, 2018). Värde och 

värdeskapande kan vara svårt att definiera och det kan vara än svårare att veta vad användarna 

vill ha och hur de upplever värde (Boztepe, 2007). För att försäkra sig om att användarna 

upplever ett värde måste hänsyn tas till deras behov och krav och designen måste ske med 

användarna i centrum (Lusch & Vargo, 2015). 
 

I och med att allt fler verksamheter och processer digitaliseras har det öppnats nya dörrar för 

tillgänglighet och det finns idag en önskan om att allt ska öppnas och finnas tillgängligt till 

samtliga intressenter (Suber, 2004). För att bemöta det stärkta kravet, samt att tillgängliggöra 

forskningsinfrastrukturer, finns det ett behov på öppenhet inom vetenskapen. Öppenhet är 

någonting som Chesbrough (2003) förklarar som öppen innovation. Universiteten har ett 

behov av öppen innovation för att bidra med mer kunskap och dela med sig till allmänheten 

som via skattemedel betalar för forskningsinfrastrukturen (Albert, 2006). 

 

http://www.scilifelab.se/
http://www.maxiv.lu.se/
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika användare upplever värde genom ökad öppenhet 

av forskningsinfrastruktur och designa ett värdeerbjudande. Studien syftar även till att designa 

en konceptuell tjänst som tillgängliggör forskningsinfrastrukturer till universitetets olika 

intressenter. 

 

För att bidra till syftet, kommer två forskningsfrågor att besvaras: 

→ Vilka värden kan en ökad öppenhet av forskningsinfrastruktur skapa för dess 

intressenter och hur skiljer sig värdet åt mellan användarna? 

→ Hur kan öppenheten av forskningsinfrastruktur förbättras med hjälp av digitala 

tekniker? 

 

Utifrån studiens syfte har målet att ta fram ett tjänstekoncept som synliggör, öppnar och lyfter 

fram Luleå Tekniska Universitets forskningsinfrastruktur skapats. Den här studien utfördes 

vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och är en del av det större projektet 

“FOINFRA@LTU2018”. Ledningen vid LTU har identifierat ett utvecklingsbehov av 

forskningsinfrastrukturer och har således prioriterat att arbeta med detta under 2018. 

 

1.2 Disposition 
Nedan presenteras det teoretiska ramverket vilket visar ordningen i teorin, som följs av själva 

teoridelen. Ramverket och teorin går in på delar kring digital tjänsteutveckling, värde och 

öppenhet. Teorin följs av metoden som börjar med att beskriva uppsatsens vetenskapliga 

ansats för att sedan beskriva metodvalet tolkande fallstudie. I metodvalet presenteras även 

fallet som studerats i denna studie. Huvudsakligen beskrivs intervjuerna och urvalen, 

analysmetoden samt studiens genomförande. Metodkapitlet fortsätter genom att beskriva de 

delar som innefattar de olika metoder, där analys, konceptutveckling samt konkretisering av 

tjänstekonceptet har skapats. Sedan presenteras transkriberingarna från intervjuerna 

tillsammans med dess analyser som presenteras i olika ramverk. Slutligen diskuteras resultatet 

tillsammans med studiens slutsatser och vidare forskning. 
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2. Teori 
Nedan beskrivs de teoretiska ramverk som används i studien. Den teori som används i det här 

kapitlet används för att skapa en grund till studiens innehåll. Teorin återanvänds även i den 

analytiska delen där resultatet kopplas till teorin för att analysera och reflektera. Kapitlet 

bygger på digital tjänsteutveckling med två underkategorier: tjänsteinnovation och 

tjänstekoncept. Teorierna används för att få en bättre bild kring hur en verksamhet kan 

utvecklas för att gynna både sig själv och dess användare. För att skapa en bättre förståelse 

om användarna går teorin vidare till värde och värdeskapande i olika kontexter. Till sist 

används teorier kring öppenhet och öppen innovation, vilket blir aktuellt i det allt mer 

utvecklade digitala samhället. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 
Bild 2.1 är en visuell representation av det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket 

förklaras i text, dess inverkan på analysen och hur teorierna har prioriterats. 

 

 
 

Bild 2.1 - Teoretiskt ramverk 

 

Det teoretiska ramverket som används i studien tar avstamp i tre huvudsakliga teorier. De 

teorier som använts har underliggande, fördjupade teorier, som prioriterats enligt hur breda de 

är inom ämnet. Det teoretiska ramverket i den här studien består av digital tjänsteutveckling 

med de underliggande kategorierna tjänsteinnovation, tjänstekoncept. Värde med de 

underliggande kategorierna tjänstedominant perspektiv och värdeskapande principer. Till sist 

består ramverket av teorier kring öppenhet. Digital tjänsteutveckling som modellen ovan 

visar, är en huvudsaklig teori med underliggande kategorier. Detta eftersom digital 

tjänsteutveckling är ett brett ämne som med hjälp av de underliggande kategorierna kan gå ner 

på djupet i specifika områden. Den här studien fokuserar på underkategorierna 

tjänsteinnovation och tjänstekoncept, för att stödja studien och dess syfte. 

 

För att bidra till syftet och utveckla ett värdeerbjudande har teorier kring värde tagits med. 

Teorierna utgör kärnan i den tänkbara tjänsten som tagits fram med hjälp av teorier kring 

digital tjänsteutveckling. Värde kan, som nämnts i teorierna, vara svårt att definiera och 

precisera. Av den anledningen har teorier från olika perspektiv tagits med, för att få en bra 

grund. Det tjänstedominanta perspektivet fokuserar mycket på användarna och precis som 

teorin benämns, ett tjänstedominant perspektiv på värde. Teorin tar avstamp i tjänster och på 
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vilket sätt värde kan infinna sig samt vad utvecklarna bör tänka på för att framhäva upplevt 

användarvärde. För att få än mer djup inom ämnet användes teorier kring värdeskapande 

principer. Dessa teorier är något generella och mer produktinriktade än det tjänstedominanta 

perspektivet. Teorierna definierar en rad olika värden och värdeskapande processer, vilket 

bidragit till utvecklandet av värdeerbjudandet. 

 

Det teoretiska ramverket avslutas med teorier kring öppenhet, vilket illustreras i bilden ovan 

(Bild 2.3). Öppenhet i det teoretiska ramverket gör det möjligt att förstå vad som står till 

grund för de olika påståenden som respondenterna uttrycker, samt att förstå deras tolkningar. 

Teorier kring öppenhet blir aktuella i och med studiens syfte att tillgängliggöra 

forskningsinfrastrukturer, vilket handlar om öppenhet. Inom teorin tas olika delar och 

perspektiv kring öppenhet upp och används som underlag vid senare diskussioner och 

analyser. 
 

2.2 Digital tjänsteutveckling 
Utvecklingen bland tjänster går idag fort och det är den delen som har påverkat ekonomin 

mest. Just tjänsteutveckling med hjälp av digitala verktyg är en bred beteckning och kan 

således relateras till bland annat tjänsteinnovation och tjänstekoncept. Genom att utveckla 

digitala tjänster och plattformar kan verksamheter idag distribuera och producera sina tjänster 

på ett effektivare sätt. Allt fler verksamheter går från ett produktfokus till ett tjänstefokus och 

kan således anamma någon form av digital tjänsteutveckling (Kristensson et al., 2014). 
 

2.2.1 Tjänsteinnovation 

Tjänsteinnovation, som är nära besläktat med tjänsteutveckling handlar enligt Kristensson et 

al. (2014), om att förstå användarnas värdeskapande process och på något sätt underlätta deras 

vardag. Vidare menar författarna att fokus ligger på vad användaren gör med tjänsten och vad 

användaren tycker är värdefullt. En tjänsteinnovation syftar alltid till att nå en ny eller 

förbättrad värdeskapande process där användaren är en väsentlig del i det samskapande 

värdet. Under det senaste decenniet har tjänsteinnovation växt inom en rad olika områden, 

såsom ekonomi, marknadsföring och informationssystem (Lusch & Vargo, 2015). 
 

Kristensson et al. (2014) har skapat en modell (Bild 2.1) av delarna som blir aktuella i en 

tjänsteinnovation, utifrån deras bild av vad användare värdesätter. Modellen är indelad i sex 

olika kategorier som beskriver olika delar av en möjlig tjänsteinnovation. De olika delarna har 

unika egenskaper och kan samspela för att tillsammans skapa en innovativ tjänst. 
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Bild 2.2 - Tjänsteinnovation 

 
• Processinnovationer syftar till tjänsteinnovationer som utförs för att underlätta för 

användaren eller effektivisera dess vardag. Här kan det handla om en 

självskanningsfunktion i den lokala matvaruaffären som underlättar en användares 

handling och därmed även dess vardag. 
• Varumärkesinnovationer avser att forma en lösning som resulterar i att användare 

upplever ett ökat värde genom att ett erbjudande känns extra viktigt. Det kan 

exempelvis vara dyrare klädmärken, som via ett högt pris skapar en känsla av 

exklusivitet gentemot konkurrerande märken. 
• Upplevelseinnovationer handlar om att underlätta för användaren att erfara upplevelser 

vilket genererar emotioner. Ett exempel kan vara en patient som blivit fri från 

tandvärk tack vare tandläkaren och således fylls med känslor av lättnad och frid. 
• Social innovation lägger fokus på att skänka nytta till andra personer och bidra till en 

bättre omvärld. Det finns en rad olika exempel på sociala innovationer där syftet 

enbart varit att hjälpa andra personer utan personlig vinning. Ett exempel på detta är 

Mattecentrum som hjälper barn att öka intresset och kunskapen inom ämnet 

matematik. Hjälpen är gratis för föräldrarna och finansieras istället av frivilliga och 

sponsoravtal.  

• Affärsmodellsinnovation handlar om att en organisation gör förändringar inom 

verksamheten vilket leder till att sättet de genererar intäkter på förändras. 

Tidningsbranschen är ett exempel på detta då en del tar betalt för specifika artiklar på 

deras hemsidor, istället för hela tidningen. 

• Beteendeinnovation syftar till att förändra beteendet hos användarna. Ett praktexempel 

på beteendeinnovation är introduceringen av smartphones vilket bidragit till en rad nya 

beteendeinnovationer (Kristensson et al., 2014). 
 

Beroende på vilken förändring verksamheten gör och hur dess tjänsteinnovation ser ut 

kommer de beröra någon eller några av dessa kategorier. Den här modellen med kategorier 
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kan således användas som referensram när en organisation planerar att utföra en 

tjänsteinnovation (Kristensson et al., 2014). 

2.2.2 Tjänstekoncept 

Vid utvecklingen av en tjänst krävs en rad olika beslut kring tjänstens alla delar, allt från 

omfattande beslut såsom tjänstens uppbyggnad, till mindre beslut såsom färgen på en specifik 

paragraf. Dessa beslut tas mellan idéfasen och konstruktionsfasen, oavsett storleken och 

komplexiteten på tjänsten. Besluten som tas är många och dessa görs av olika nivåer inom 

organisationen, både av ledningen och av utvecklingsgruppen (Goldstein, Johnson, Duffy & 

Rao, 2002). Goldstein et al. (2002) menar att ett tjänstekoncept således spelar en viktig roll i 

utvecklandet av en tjänst. Konceptet är menat att definiera hur och vad tjänsten ska uttrycka 

och hjälper också att förmedla kundernas behov och organisationens syfte. 

 

 
 

Bild 2.3 - Kärnan i tjänstekoncept 

Edvardsson och Olsson (1996) hänvisar till tjänstekonceptet som en prototyp för en tjänst och 

definierar det som en detaljerad beskrivning av vad som ska göras för kunden, med andra ord 

vilka behov och önskemål som ska uppfyllas, samt hur det ska uppnås. De anser att 

konceptutveckling är ett viktigt steg inom tjänstedesign och utvecklingen av tjänster. 

Tjänstekonceptet kan användas som riktmärke vid utvecklingen av den faktiska tjänsten. 
 

2.3 Värde 

Värde är ett begrepp som kan vara svårt att tyda och består av en rad olika förgreningar, som 

värdeskapande processer, kontextberoende värde och andra värdeskapande principer. Det 

finns ett antal olika definitioner och innebörder av värde, exempelvis utbytande värde, 

symboliskt värde och värde genom erfarenhet som alla uppnås på olika sätt och innefattar 

olika kriterier (Boztepe, 2007). Många hävdar att värde och användare är nära besläktade och 

att värde innebär att uppfylla en användares mål, i gengäld mot andra medel såsom pengar 

eller tid (Kristensson et al., 2014). Lusch och Vargo (2015) tycks dela samma uppfattning och 

menar att värde innebär någon form av nytta för användaren. Med nytta menar de ett ökat 

välbefinnande hos en specifik användare som upplever ett värde. De menar även att 

användaren alltid är med i den värdeskapande processen och användaren i sig alltid är med 

och skapar värdet. Dessutom skriver de att ett värde inte kan skapas förrän användaren använt 
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sig av produkten eller tjänsten, vilket betonar användarens centrala roll i den värdeskapande 

processen. 
 

2.3.1 Tjänstedominant perspektiv 

Som nämnt ovan kan värde vara svårt att ta på och definiera, då samma produkt eller tjänst 

kan leda till olika värden för olika användare. Det finns olika fundament att utgå från när 

värde ska definieras och skapas. 

 

Med ett tjänsteperspektiv som utgångspunkt kan värde vara något som skapas tillsammans på 

en marknad genom byte, integrering och användning av resurser i relation till andra resurser 

och olika aktörer. Teorin menar att organisationer inte själva kan skapa mervärde, eftersom 

värde är något som är individuellt och fenomenologiskt av användaren som brukar tjänsten. 

Det enda organisationen kan göra är att erbjuda ett värdeförslag och därefter tillhandahålla 

tjänster genom att använda dess resurser på ett sätt som gör det möjligt att integrera 

erbjudandet, om värdeförslaget accepteras av användaren. Inom den tjänstedominanta logiken 

ses tillhandahållandet av tjänster som grunden för ekonomiskt utbyte, varor som mekanismer 

för tillhandahållandet av tjänster, värde som något som skapas tillsammans av en 

tjänsteleverantör och en användare, samt värde som något som alltid bestäms unikt av 

användaren själv. Den tjänstedominanta logiken menar att värde inte finns i själva produkten 

som säljs, utan i kopplingen mellan produkten och tjänsten som får användaren att bruka 

tjänsten, och att värde inte uppstår förrän användaren brukar tjänsten (Lusch & Vargo, 2015). 

 

Lusch och Vargo (2008) menar att värde innebär nytta, en ökad tillfredsställelse hos en 

specifik användare. Eftersom värde är specifikt för varje användare och varje aspekt av 

värdeskapande är direkt kontextuell, är alltså värde unikt. Författarna fortsätter och menar att 

värde alltid samskapas eftersom resurser från flera olika källor måste integreras för att värde 

ska skapas. En produkt som ligger på en hylla får inte dess värde förrän den används, vilket 

kräver interaktion från flera olika källor. Eftersom värde ses som ett fenomen och alltid 

samskapas med flera aktörer kan det inte levereras av en aktör till en annan, utan enbart i form 

av ett värdeförslag. Ett värdeförslag är en beskrivning av en aktörs förslag till värdeskapande i 

samverkan med en unik användare (Lusch & Vargo, 2008). 

 

Lusch och Vargo (2006) menar att missförstånd kring begreppet tjänstedominant logik har 

gjort att många kritiker har missförstått att den tjänstedominanta logiken handlar om värde 

genom nytta och inte om synsättet att en tjänst på något sätt skulle vara annorlunda från en 

produkt. Författarna har även ändrat definitioner inom den tjänstedominanta logiken efter de 

blev kritiserade för att begreppet samproduktion är en mer ämnad produktdominant term. De 

valde att anpassa det mer passande begreppet “samskapande av värde” och flytta över 

“samproduktion” till den produktdominanta logiken.  

 

Den tjänstedominanta logiken har också blivit kritiserad för att vara tillbakagående och ämnad 

att byta ut andra marknadsteorier, menar Lusch och Vargo (2011). Författarna visar dock på 

att kritiken inte stämmer då den tjänstedominanta logiken har kritiserats för att byta ut 

förklarande teorier med ett teknologiskt fokus vilket de visar inte stämmer. 
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2.3.2 Värdeskapande principer 

Inom designforskning har det tidigare inte skrivits mycket om vad som utgör värde för 

användarna och hur en god design kan bidra till att skapa värde. Ämnet har dock fått mer 

uppmärksamhet och konceptet gällande användarcentrerad design har ändrat sättet att se på 

design och konceptualisering. Idag skrivs det mindre om design som former och färger och 

mer om hur användarupplevelser kan förbättras (Boztepe, 2007). Detta skifte har bidragit till 

att organisationer som designar produkter och tjänster har fått styra om för att få en fördel 

gentemot dess konkurrenter. Här hävdar vissa att konkurrensen mer eller mindre uteblir om 

företagen fokuserar på att skapa ökat kundvärde, för att öppna nya marknader som är 

outforskade. Fokus ligger idag på att skapa värde till användaren vid utvecklingen av 

produkter och tjänster (Boztepe, 2007). Boztepe (2007) har beskrivit tre definitioner av värde, 

hur de kan komma att upplevas och uppnås (Bild 2.4). I bilden beskrivs de olika 

definitionerna tillsammans med dess definition och uppkomst: 

 

 
2.3.2.1 Värde som utbyte och användning 

Boztepe (2007) menar att om några definitioner av användarvärde granskas visas det tydligt 

att de hamnar inom det ekonomiska synsättet, där värdet upplevs genom monetära offringar 

som användarna är villiga att göra för en produkt eller tjänst. Här ligger fokus på utbytet i sig 

och pengar eller andra monetära medel ses som det grundläggande värdet. Antagandet hör 

samman med att användarna gör en väl planerad utvärdering och beräkning av vad de får från 

produkten eller tjänsten, gentemot vad de betalar för den. 

 

2.3.2.2 Symboliskt värde 

Den andra definitionen Boztepe (2007) beskriver är det antropologiska och sociologiska 

synsättet, som betonar de sociala och kulturella aspekterna av värdet. Här innefattar det att ta 

hänsyn till de symboliska och känslomässiga betydelser som kan bindas till produkten eller 

tjänsten. Teorin menar att de högst värderade hushållen främst värderas på grund av de 

symboliska och känslomässiga betydelser som är bundna till dem. Boztepe (2007) menar även 

att vi människor lägger stor vikt på symboliskt och känslomässigt värde och tenderar att 

införskaffa föremål riktade mot betydelser snarare än användning. En tjänst som har ett 

symboliskt värde behöver nödvändigtvis inte vara ett hjälpmedel eller utföra något, utan 

behöver bara ha en viss betydelse för ägaren. Ett sådant värde kallas ofta för affektionsvärde 

eller socialt värde, i form av ökad social status (Boztepe, 2007). 

 

2.3.2.3 Värde genom erfarenhet 

Den tredje definitionen, värde genom erfarenhet, innebär att värdet skapas vid gränssnittet för 

användaren och produkten. Holbrook (1999) menar att värdet inte finns i den inköpta tjänsten, 

inte i objektet själv eller det valda varumärket, utan snarare i upplevelsen vid konsumtion som 

kommer från inköpet. Kärnvärdet är inte tjänsten själv, utan de erfarenheter som tjänsten ger 

användaren. Då en inköpt tjänst möjliggör en upplevelse för en användare bidrar det till en 

bättre erfarenhet och ett ökat värde av tjänsten för användaren. Aspekten erfarenhet går 

djupare in på själva inköpet för att reflektera över konsekvenserna och består både av 

operativa och reflekterande dimensioner. Den operativa dimensionen visar hur användaren 

använder tjänsten för dess aktiviteter, medan den reflekterande dimensionen behandlar hur 
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användaren tänker på en tjänst och ger den någon sorts mening. Boztepe (2007) summerar 

definitionen och menar att erfarenheterna med tjänster inte enbart hör till de aktiviteter en 

användare vill uppfylla, utan också till de betydelser som användaren värdesätter. 

 

 
Bild 2.4 - Beskrivande tabell över värdeskapande principer 

2.3.3 Egenskaper för användarvärde 

Användarvärde är komplext och kan förekomma på olika sätt, beroende på olika parametrar. 

Boztepe (2007) tar upp tre olika egenskaper för användarvärde som presenteras nedan: 

 

Relativ och kontextuell → Om värde är nära besläktat med erfarenhet har den med sig några 

egenskaper från erfarenheten. Erfarenhet är inte något som är individuellt utan är alltid vad 

det är på grund av en transaktion som äger rum mellan en individ och det som utgör dess 

miljö. Erfarenheter är kontext- och situationsspecifika, det vill säga att de ändras från en 

uppsättning omständigheter, tid och plats till en annan. Boztepe (2007) exemplifierar → Att 

äga en bil i en mindre stad kan upplevas som positivt och en tillgång då användaren enkelt 

kan färdas från punkt A till punkt B. I en större stad är det dock inte lika positivt då trafiken 

ofta är värre och parkeringsplatser är färre. Värdet i tjänsten som en bil erbjuder alltså relativt 

och kontextuellt. Samma produkt kan innebära olika värde för olika personer i samma 

kontext, beroende på hur personen upplever sammanhanget. 

 

Beroende på erfarenhetsnivåer → Det finns en stor skillnad mellan före- och efterköpsvärde. 

Den förstnämnda avser förväntningar om det värde en tjänst ska leverera som bildas före 

inköp av tjänsten. En användares förväntan på den erfarenhet en tjänst kan ge kan vara en 

stark faktor som motiverar användarens beslut att köpa och använda just den tjänsten. Värde 

som uppstår efter ett köp innefattar däremot värde som uppnås genom användning av en 

tjänst. Värde kan komma att uppstå inte bara i inköps- och användningssituationer utan också 

i nedläggning eller borttagning av en tjänst. Ibland har medvetenheten om att inte äga eller 

inte använda en tjänst också ett värde för användaren. Boztepe (2007) exemplifierar → 

Vetskapen om att inte äga en mobiltelefon och de tjänster mobiltelefonen möjliggör kan 

inneha ett värde då användaren blir mindre anträffbar och en känsla av kontroll och frihet kan 

infinna sig. 
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2.3.4 Kategorier av användarvärde 

Boztepe (2007) summerar användarvärde och värdeskapande genom att skapa fyra kategorier 

när användare upplever ett visst värde. 

 

Nyttjandevärde → Nyttjandevärde avser tjänstens konsekvenser vid användning, till exempel 

det faktum att det kan bidra till effektivisering av olika processer. Ett exempel på detta kan 

vara en tjänst som erbjuder en chattfunktion mellan flertalet personer. Istället för att de ska 

chatta enskilt eller ringa varandra kan de genom tjänsten effektivisera kommunikationen 

genom att alla kan chatta med alla. 

 

Socialt värde → Socialt värde hör till de socialt orienterade fördelarna som uppnås genom 

ägande och erfarenhet av en produkt eller tjänst. Dessa innefattar uppnåendet av social 

prestige och underhåll av en användares identitet. Människor använder varor och tjänster som 

markörer av deras relativa position i det sociala samhället. Om användaren innehar ett trendigt 

föremål ses det ofta som tillräckligt för att kommunicera en viss bild av användaren. Det 

handlar inte bara om ägandet av produkterna, utan även vad som kan uppnås med produkterna 

eller tjänsterna i slutändan som ger dem ett värde. 

 

Känslomässigt värde → Känslomässigt värde pekar på de känslosamma fördelarna med en 

produkt eller tjänst för användare som interagerar med det, fördelar som nöje eller njutning. 

Detta kan anknytas till det Boztepe (2007) beskriver som symboliskt värde, där statusen på 

produkten eller tjänsten är det huvudsakliga och inte vad den kan uppnå i form av hjälpmedel. 

 

Spirituellt värde → Spirituellt värde hänvisar till fördelar såsom tur och helighet som 

aktiveras av en produkt eller tjänst. Detta kan handla om symboler som användaren känner 

ger extra kraft och motivation vid utförandet av olika aktiviteter, såsom ett kors eller annan 

symbol som användaren känner ett starkt band till (Boztepe, 2007). 

 

2.4 Öppenhet 

Öppenhet är ett stort begrepp som innehåller en rad olika underkategorier. Det kan handla om 

öppen tillgänglighet, öppen innovation eller öppen data. Det huvudsakliga syftet med samtliga 

kategorier är att allt ska finnas tillgängligt för alla. Öppen innovation handlar om att 

verksamheter tillgängliggör sin information och kunskap till allmänheten för att bidra till 

effektivare utveckling. Genom öppen innovation kan verksamheter bjuda in utomstående 

aktörer för att hjälpa med att utveckla idéer (Chesbrough, 2003).  
 

Fecher och Freisike (2014) bygger vidare på öppenhet genom att redovisa fem olika tankesätt 

kring öppen innovation. 

→ Det demokratiska tankesättet handlar om att tillgängliggöra kunskap till allmänheten, 

vilket bidrar till att samtliga får tillgång till data och information. 

→ Det pragmatiska synsättet handlar om att tillgängliggöra processer för att främja 

innovation och effektivisera forskningsprocesser. Fecher och Freisike (2014) menar att om 

forskare arbetar tillsammans och har tillgång till användbara processer går arbetet fortare och 

innovationen blir effektivare. 

→ Öppen infrastruktur fokuserar på att samtliga forskare ska få tillgång till infrastrukturerna 

för att effektivisera arbetet och göra innovationen möjlig. Detta synsätt är väldigt fokuserat på 

just forskare och deras verktyg som underlättar forskningen. 
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→ Det offentliga synsättet fokuserar på att tillgängliggöra forskning för allmänheten och 

trycker på att vetenskap ska vara allmänt för samtliga medborgare. 

→ Synsättet kring mätbarhet anser att forskares resultat och påverkan med hjälp av olika 

teknologier ska vara tillgängligt. Detta eftersom andra forskare inte ska begå samma misstag 

som tidigare grupp, eller kunna använda samma tillvägagångssätt om resultatet visade sig vara 

lyckat (Fecher & Freisike, 2014). 

 

Begreppet öppen tillgänglighet handlar enligt Suber (2004) om att litteratur borde vara digital, 

gratis och utan några juridiska förhinder samt att det inte bör innebära kostnader från ett 

upphovsrättsligt perspektiv. Suber (2004) fortsätter och förklarar att det finns skillnader 

mellan begreppen öppet tillgängliga journaler och öppet tillgängliga arkiv och magasin. 

Skillnaden är att öppna arkiv och magasin inte utför opponeringar till skillnad från öppna 

journaler. Oavsett vilka skillnader som finns mellan öppna arkiv och öppna journaler 

argumenterar Albert (2006) för att de båda bör finnas. En del av Alberts (2006) argument står 

till grund av att det är allmänheten som betalar för forskningen och då vill han att det ska vara 

öppet för allmänheten. En fördel med öppenhet genom öppen tillgänglighet är att det skapar 

fler citeringar, det vill säga att de studier som är öppna blir mer citerade och får större 

spridning (Piwowar, Day, & Fridsma, 2007). 

 

En negativ sida med öppenhet är att det kan innebära att vetenskap blir missförstådd av 

allmänheten. Öppen vetenskap och öppna resultat kan medföra risker att allmänheten 

uppfattar och tolkar resultat på fel sätt och får således en felaktig bild. Ett exempel på detta 

kan vara att ett öppet forskningsprojekt ger resultat som kan misstolkas och uppfattas som 

större än vad det egentligen är (Nielsen, 2011). För några år sedan användes öppen vetenskap 

för att skapa resultat som potentiellt kunde resultera i biokemiska vapen. Det finns alltså en 

risk med öppenhet, då vetenskapliga resultat kan användas på sätt som det inte är ämnat 

(Sciencemag, 2012). 
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3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs de metoder som har använts för att utveckla ett värdeerbjudande 

och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturer genom en konceptuell tjänst. Avstampet har 

tagits i en tolkande fallstudie tillsammans med kompletterande metoder och modeller. 

Metoden inleds med att fallet LTU beskrivs, för att beskriva studien i dess kontext. Sedan 

beskrivs den vetenskapliga ansatsen där vi beskriver hur vi arbetat med teorin och empirin. 

Den huvudsakliga metoden är en tolkande fallstudie, där det beskrivs hur studien har 

avgränsats, samt tillvägagångssättet. I den tolkande fallstudien använder vi intervjuer som 

följs av urval och genomförande. Dessa delar beskriver hur intervjuerna genomförts, med 

vilka respondenter och varför. Detta mynnar sedan ut i analysmetoden som beskriver hur 

teorin har använts i studien. Efter analysen av all data beskriver vi hur vi dragit slutsatser 

från analyserna. Här beskriver vi de olika ramverk vi använt oss av. Samtliga bygger upp det 

tjänstekoncept och värdeerbjudande vi utvecklat. Metodkapitlet avslutas genom att kritisera 

valda metoder för att öka validiteten och trovärdigheten. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Syftet med studien var att utveckla ett värdeerbjudande och tillgängliggöra 

forskningsinfrastrukturer genom en konceptuell tjänst till universitetens olika intressenter. 

Syftet är någonting som Saunders et al. (2012) förklarar är av en tolkande karaktär eftersom vi 

sökt ny insikt och försökt förstå individers tolkningar och attityder kring fallet. En viktig del i 

en utforskande studie är att intervjua experter, menar Saunders et al. (2012). I studien har 

således experter inom området intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket 

förklaras djupare i kommande kapitel. 

 

För att skapa ett värdeerbjudande och tillgängliggöra forskningsinfrastruktur genom en 

konceptuell tjänst har en tolkande fallstudie använts som metod. En tolkande fallstudie är 

någonting som Walsham (1995) förklarar handlar om att förstå människors tolkningar, 

attityder och förståelser. Metodvalet och datainsamlingsmetoden är någonting som Saunders 

et al. (2012) förklarar, innebär att vår vetenskapliga metod är av induktiv karaktär. En 

induktiv vetenskaplig ansats är någonting som strävar efter en djupare förståelse för 

problemet. Ansatsen används för att, från verkliga data och med hjälp av ingående medel, dra 

slutsatser som kan användas för att skapa teorier (Saunders et al., 2012).  
 

3.2 Tolkande fallstudie 
Den vetenskapliga metod som används i den här studien är en tolkande fallstudie som utförs 

vid Luleå Tekniska Universitet. En tolkande fallstudie använder empiriska metoder för att 

förstå mänskliga tolkningar och betydelser. Eftersom studiens syfte var att utveckla ett 

värdeerbjudande och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturer genom en konceptuell tjänst var 

en tolkande fallstudie den primära utgångspunkten. Att förstå användarnas känslor, krav och 

förväntningar är en väsentlig del i utformandet av ett värdeerbjudande (Lusch & Vargo, 

2015). Detta faller in på syftet i en tolkande fallstudie eftersom det handlar om förståelse om 

användarnas behov och uppfattningar. En empirisk metod kan bestå av en rad olika 

tillvägagångssätt, bland annat intervjuer eller observationer. I studien har intervjuer varit den 

huvudsakliga datainsamlingsmetoden, då det gett oss en bra och direkt insikt i användarnas 

tolkningar och upplevelser. 
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I början av studien användes teori för att förstå tidigare forskning inom området samt att 

argumentera för de resultat som ska tas fram. Den tidigare forskningen handlar om digital 

innovation och värdeskapande. Det teoretiska ramverket var initialt inte fastställt, utan kunde 

komma att utvecklas under studiens gång. För att undvika att fastna i gammal teori granskades 

och förändrades därför teorin kontinuerligt under arbetets gång. Teorin kunde även komma att 

ändras beroende på de behov och krav som intressenterna bidrog med. 

 

I en tolkande fallstudie är undersökarens roll, intervjuteknik och rapporteringsmetoder viktiga 

begrepp för att säkerställa empirin. Undersökarens roll kan ha en speciell påverkan på 

människor. I en tolkande fallstudie finns det ett synsätt att det inte går att vara helt objektiv. 

En extern intervju kan orsaka att användaren inte säger allt och en intern intervju kan orsaka 

att helhetssynen försvinner för undersökaren. Eftersom ett av målen med en tolkande 

fallstudie är att förstå användarnas tolkningar och attityder till problemområdet är det viktigt 

att veta att det alltid finns subjektivitet (Walsham, 2006). 

 

Ett möjligt resultat av en tolkande fallstudie är bland annat ett koncept. Eftersom studien är 

menad att resultera i ett koncept i formen av en User Journey Map (Uxmastery, 2018) 

tillämpas en tolkande fallstudie. 

 

3.2.1 Luleå Tekniska Universitet 

Fallstudien utfördes vid Luleå Tekniska Universitet som vill tillgängliggöra sin 

forskningsinfrastruktur för att hitta en lösning på de problem som beskrivs i problemområdet. 

Universitetets målbild till år 2020 är att kommunicera resultat med bredare målgrupper både 

lokalt och regionalt, för att nå ut till nya grupper som tidigare inte har blivit berörda av 

universitets mål. Universitet strävar efter att förena tekniska forskningsområden med de mer 

filosofiska forskningsområdena för att skapa nya perspektiv och få nya infallsvinklar. 

Universitetet vill se att deras studenter kommunicerar med arbetslivet och kan agera 

självständigt. För att uppnå en samhällsnytta är studenternas förmåga att samarbeta med 

arbetslivet en huvudsaklig princip att uppnå. Att skapa forskning som lockar och att erbjuda 

utbildning som utmanar studenter är vad universitet tänker göra för att uppnå den strategiska 

målbilden. Universitet hoppas att med hjälp av projektet “FOINFRA@LTU2018” 

tillgängliggöra sina forskningsinfrastrukturer för att spara finansiella medel samt att på ett mer 

effektivt sätt tillhandahålla forskningsinfrastrukturer (LTU, 2018). 

 

Genom tillgängliggörandet medföljer andra fördelar, såsom att Luleå Tekniska Universitet får 

möjligheten att skapa samhällsnytta och producera fler vetenskapliga uppsatser. Projektet 

“FOINFRA@LTU2018” är ett större projekt som bedrivs vid universitetet, där denna studie 

är en del som utförs för att utveckla ett värdeerbjudande och ta fram en konceptuell tjänst som 

ska främja tillgängliggörandet och öppenheten. Studien syftar även till att förstå användarnas 

värde och undersöka huruvida värdet upplevs olika mellan användarna, beroende på 

omständigheterna. 

 

Universitetets nuvarande lösning anses vara omodernt och är varken anpassat till dagens 

tekniker eller tillgänglig för externa intressenter. Dagens lösning är ett digitalt 

bokningssystem som sker via systemet TimeEdit, vilket tillhandahåller universitetets samtliga 

bokningar. Oavsett om lärare eller studenter vill boka undervisningssalar, grupprum eller 

annan utrustning görs detta via TimeEdit. I denna studie har vi intervjuat respondenter vid 

LTU som uttryckt sitt missnöje kring det befintliga systemet där bristande information och 

ineffektivitet upplevts. 
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3.3 Intervjuer 
Det finns ett antal tekniker att ta till när det kommer till datainsamling och intervjuer. Det 

talas ofta om strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjutekniker. De 

strukturerade intervjuerna används oftast i kvantitativa metoder där exempelvis 

enkätundersökningar används som en del av datainsamlingen. I den här studien användes en 

semistrukturerad intervjuteknik som är flexibel och saknar tydlig struktur, eftersom den passar 

bättre inom kvalitativa metoder (Walsham, 1995). Arvola (2014) menar att det är väldigt 

viktigt att vara noggrann vid utförandet av en intervju. Att verkligen lyssna på sina deltagare 

och ta in det de säger, utan att tänka på nästa fråga som ska ställas. Han menar även att 

frågorna bör vara öppna för att få ett bättre flyt i intervjun och låta deltagaren beskriva med 

egna ord, istället för att leda in dem på smala spår, vilket passar bra vid semistrukturerade 

intervjuer. 

 

En semistrukturerad intervjuteknik är menad att, enligt Saunders et al. (2012), likna ett vanligt 

samtal mer än en intervju och vi hade därför intervjufrågor mer som ett stöd, snarare än ett 

manus. Frågorna kunde komma att ändras något under intervjuns gång beroende på hur 

deltagaren svarade och vart intervjun var på väg. Detta innebar att vi som intervjuledare 

ständigt var tvungna att vara på vår vakt och aktivt lyssna och delta för att föra intervjun 

vidare på rätt spår. 

 

3.3.1 Urval 

När ett urval görs är det avgörande att nå och involvera de viktigaste användarna. Här 

prioriteras de användare vars behov är mer kritiska än andras för att tjänsten ska lyckas nå ett 

bra resultat (Arvola, 2014). För att definiera de viktigaste användarna ställde vi oss frågorna: 

vilka kan tänkas använda sig av forskningsinfrastruktur? och vilka tillhandahåller 

forskningsinfrastruktur? För att öka chanserna att lyckas skräddarsy tjänsten efter 

användarnas behov och krav har intervjudeltagarna därför baserats på yrkesroll och 

utbildningsnivå. Intervjudeltagarna har avgränsats eftersom Luleå Tekniska Universitet både 

har studenter, fakultet och administration. Användarsegmentet har avgränsats och 

kategoriserats i två olika interna grupper vars behov och krav vi ansåg viktiga: 

 

• Interna användare som tillhandahåller forskningsinfrastruktur vid Luleå Tekniska 

Universitet. Den gruppen kan ge en bra bild av hur önskan kring tillgängliggörandet 

ser ut hos de som tillhandahåller och ansvarar för olika forskningsinfrastrukturer. Då 

forskningsinfrastrukturerna kan se olika ut och innehålla olika komponenter kan de 

behöva ett speciellt tillvägagångssätt när det ska tillgängliggöras, av den anledningen 

krävs en god insikt och kunskap kring samtliga forskningsinfrastrukturer. 
 

• Interna användare som använder/bokar forskningsinfrastruktur vid Luleå Tekniska 

Universitet. Den här gruppen kan, till skillnad från de som tillhandahåller 

forskningsinfrastrukturen, ge en bättre inblick i själva bokningsprocessen. Dessa 

personer kan ha en bättre bild av vad som är viktigt vid bokandet, hur det kan 

underlättas och förbättras gentemot dagens lösning. 
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3.3.2 Genomförande 

Vi har genomfört fem intervjuer vid Luleå Tekniska Universitet. Fyra av de fem 

respondenterna har både hamnat inom segmentet för användare och tillhandahållare, de både 

bokar och tillhandahåller forskningsinfrastrukturer. En av respondenterna utför enbart 

bokningar och hamnade således inom användarsegmentet. Samtliga intervjuer har skett på 

universitetet då deltagarna arbetar vid universitetet och det blev således mest effektivt. 

Deltagarna har blivit informerade om varför vi varit intresserade av just dem och vad syftet 

med undersökningen och intervjun varit. Samtliga deltagare har godkänt att vi spelat in 

intervjuerna för att vi inte ska missa något och ha möjligheten att transkribera vid ett senare 

tillfälle. Vi har valt att transkribera samtliga intervjuer för att skapa oss en bättre överblick 

kring intervjuerna och svaren på de frågor vi ställt. 

 

Vi har valt att dela på intervjuerna, dels för att få prova på att intervjua och dels för att skapa 

balans i arbetet, där en av oss agerat intervjuledare medan den andra tagit en mer passiv roll. 

Intervjuledaren har lett intervjun och ställt de huvudsakliga frågorna tillsammans med 

följdfrågorna. Den mer passiva har tagit övergripande anteckningar och inflikat med 

följdfrågor där denne känt att det passat. Detta tillvägagångssätt har vi valt för att göra det 

tydligt och inte förvirra respondenten. 

 

Vi inledde samtliga intervjuer med grundläggande frågor om vilken yrkesroll respondenten 

hade, följt av deras namn. Detta dels för att mjukstarta intervjuerna och komma igång på ett 

bra sätt, och dels för att lättare kunna sortera intervjuerna när vi senare skulle transkribera 

data. Intervjuerna bestod sedan av omkring tio frågor, som samtliga formulerats väldigt öppna 

för att få övergripande svar och mer likna ett samtal än en intervju. Frågorna började med att 

respondenten fick beskriva den forskningsinfrastruktur denne antingen brukade boka eller 

tillhandahöll, dels för att respondenten skulle bli varm i skorna och för att vi som forskare 

skulle få en bättre bild av infrastrukturen. Vi ledde sedan samtalet in på den nuvarande 

lösningen kring tillgängliggörandet av forskningsinfrastrukturen för att få en intern bild av 

möjliga problem och positiva delar. De sista frågorna ställdes i syfte med att respondenten 

fick ge förslag på tänkbara förbättringar och ett bästa tänkbart scenario, gällande 

tillgängliggörandet. Samtliga intervjufrågor finns att läsa som bilaga under rubrik 7. Bilagor. 

 

Alla intervjuer har bidragit med mycket data och användarnas tolkningar och syn på det 

stundande problemet har framkommit. När vi genomfört några av intervjuerna började vi se 

ett mönster i respondenternas svar, vilket bidrog till trovärdighet och pålitlighet i svaren. När 

vi intervjuat den femte respondenten kände vi att den data vi samlat in var tillräckligt, då 

mönstret blev allt mer tydligt och respondenternas svar var överensstämmande. 

 

3.3.3 Etik 

Studiens huvudsakliga datainsamling har skett genom intervjuer med deltagande från 

universitetet. Åtgärder har utförts för att säkerställa att studien har utförts under etiska 

förhållanden. Före intervjuerna förklarades syftet till intervjudeltagarna. För att uppfylla 

informationskravet är det viktigt att forskarna förklarar syftet med intervjun samt hur 

intervjudeltagarnas medgivande kan påverka dem (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell 

(2013) fortsätter och förklarar att forskaren måste informera deltagaren att den har rätt att 

avbryta sitt samarbete när som helst, utan några konsekvenser. Detta var någonting som också 

meddelades före samtliga intervjuer. Före varje intervju blev deltagarna förfrågade om de gav 

samtycke till intervjuerna, någonting som Bryman och Bell (2013) beskriver uppfyller 
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samtyckeskravet. De som intervjuades skrev inte under ett formellt dokument där de uppgav 

samtycke utan gjorde detta muntligt. Ingen av deltagarna var under 15 år. 

 

Alla personliga uppgifter samt uppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet är 

konfidentiella och ingen obehörig individ får ta del av den informationen. Detta ligger i linje 

med det som Bryman och Bell (2013) beskriver som ett konfidentialitetskrav. Inget dokument 

blev underskrivet angående tystnadsplikt i början av arbetet av forskarna. Alla personliga 

uppgifter användes i studien enbart i forskningssyfte. Inga personliga uppgifter användes för 

att direkt påverka intervjudeltagarna. Detta ligger i linje med nyttjandekravet som Bryman 

och Bell (2013) förklarar handlar om att inte missbruka användningen av personliga uppgifter. 

 

3.3.4 Analysmetod 

Den data som samlats in med hjälp av intervjuerna har analyserats enligt det som Saunders et 

al. (2012) beskriver som en kvalitativ analysmetod. Det första steget var att transkribera 

intervjuerna och intervjudeltagarna, för att få en bättre uppfattning kring insamlat data. Det 

andra steget genomfördes genom att bearbeta data för att granska och se om den kunde 

sammanställas på ett sätt som inte uppgav vem intervjudeltagarna var eftersom de etiska 

begränsningarna hindrar att den informationen presenteras i studien. Efter att 

sammanfattningen presenteras i studien användes data i de olika ramverken som presenteras 

nedan. I ramverken användes teori för att förklara och analysera de tolkningar som gjordes 

utifrån intervjuerna. Det samma gäller utvecklingen av tjänstekonceptet där teori har använts 

tillsammans med data, detta eftersom den vetenskapliga studien har en kvalitativ ansats. 

 

Analysmetoden är en kvalitativ analys. Inom den kvalitativa analysmetoden finns det en rad 

olika tillvägagångssätt att använda när data ska analyseras. Vi valde att använda oss av Data 

Display and Analysis då analysmetoden passar bra in på vår studie och vår insamlade data. 

Analysmetoden som Saunders et al. (2012) beskriver följer ett mönster där databearbetning, 

datapresentation samt skapandet och verifikation av påståenden används för att genomföra 

analysen. Initialt transkriberades data med hjälp av inspelningarna för att sedan reduceras till 

användbart och relevant data för studiens syfte. Det reducerade data presenterades i form av 

Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014) för att visualisera och lättare förstå data, samt 

för att få en helhetsbild. För att skapa påståenden användes teorier tillsammans med rådata 

som sedan applicerades i ramverken enligt Saunders et al. (2012) tycke. Teorier kring digital 

tjänsteutveckling, tjänsteinnovation, tjänstekoncept, värde och värdeskapande, samt öppenhet 

har använts för att analysera data och för att tolka användarens känslor och attityder. 

 

3.4 Design av tjänstekoncept & värdeerbjudande 
Det sista steget i en tolkande fallstudie är att generalisera, vilket Walsham (1995) menar 

handlar om att dra slutsatser utifrån analyserna. I den här studien har vi skapat ett koncept 

utifrån de tolkningar och slutsatser vi skapat med hjälp av datainsamlingen som analyserats 

med hjälp av teorierna. För att bygga vidare på konceptet och utveckla ett värdeerbjudande 

använde vi oss av olika ramverk. Dessa ramverk valdes för att skapa en god balans i studien 

där vi växlade mellan värde- och konceptinriktade metoder. Ramverken som har använts och 

presenteras nedan är Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014), där vi skapade ett 

värdeerbjudande genom att granska användarna och administratörernas upplevda värde, dess 

missnöje, samt vilka aktiviteter de utför. Användarna är de som brukar 

forskningsinfrastrukturen och administratörerna är de som tillhandahåller dem. Brainstorming 

användes för att generera idéer på ett tjänstekoncept enligt Arvolas (2014) anvisningar. 

Concept and Value Proposition (Lean Service Creation Handbook, 2018) användes för att 
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skapa en tydligare bild över tjänstekonceptet samt att vidareutveckla värdeerbjudandet. 

Idémallen användes för att skapa en tydligare bild över tjänstekonceptet och för att visa hur 

tjänsten fungerar i dess kontext. User Journey Map (Uxmastery, 2018) användes som ett sista 

ramverk där tjänstekonceptet tillsammans med värdeerbjudandet presenteras grundligt i sin 

helhet. 

3.4.1 Value proposition canvas 

För att öka kunskapen om respondenterna och deras behov valde vi att använda oss av 

modellen Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014). Det är en metod som är uppdelad i 

två sidor och beskriver både användarna och organisationen. Vi valde att fokusera på 

användarsidan och tog avstamp i användarnas tankar, deras behov och känslor. Därför blev 

Value Proposition Canvas en metod som kom att öka kunskapen gällande användarna och 

deras behov. Som underlag till den metoden hade vi intervjuerna och den data vi fått med oss 

från dem. 

 

Initialt började vi med att gå tillbaka till intervjuerna och kategorisera den data vi fått från 

insamlingen. Den data som vi fått med oss från intervjuerna tog vi med och applicerade i 

metoden. Vi följde Osterwalders (2014) metod med tre huvudsakliga steg och sorterade ut 

användarnas jobs, pains och gains. Jobs innefattar det arbete en användare vill utföra, vilket 

mål denne strävar efter. Pains innebär de svårigheter användaren kan uppleva före, under eller 

efter användandet av tjänsten. Gains är de fördelar som användaren förväntar sig, vill uppnå, 

eller blir överraskad av vid användandet av tjänsten. Under användandet av metoden märkte 

vi att vi stegvis skapade ett första värdeerbjudande, utifrån användarnas önskningar, dess 

upplevda svårigheter och fördelarna de såg i en ny potentiell tjänst. Resultatet från Value 

Proposition Canvas som Osterwalder (2014) har skapat tog vi med oss till nästa metod för att 

bygga vidare på värdeerbjudandet och börja konstruera ett första koncept. Allting ligger i linje 

med metoden ramverket Value Proposition Canvas som beskrivs av Osterwalder (2014). 

 

3.4.2 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används för att generera idéer i ett relativt tidigt stadie. 

Metoden utförs för att producera så många idéer som möjligt på kort tid. Syftet med 

brainstorming är att så många idéer som möjligt ska komma upp till ytan för att sedan 

utvärderas och förbättras gemensamt i gruppen. Samtliga idéer skrivs ner och utvärderas efter 

själva aktiviteten (Arvola, 2014). 

 

Detta är en metod som använts utifrån Osterwalders (2014) ramverk, Value Proposition 

Canvas. Med hjälp av brainstorming, som utfördes av båda författarna, tog vi fram en 

handfull idéer för att främja tillgängliggörandet av forskningsinfrastrukturer. Vi var i ett tidigt 

skede inne på olika webbaserade idéer där användarna enkelt kan få tillgång till 

infrastrukturerna. Vi använde oss av post-it-lappar för att generera så många idéer som 

möjligt på en kort tid, vilket Arvola (2014) menar är det korrekta tillvägagångssättet. När vi 

genererat ett femtontal idéer och tempot sjönk pausade vi och samlade ihop lapparna som 

sedan granskades och sorterades för att vidare diskutera fram den bästa tänkbara idén. Den idé 

som valdes blev det tjänstekoncept som beskrivs i kapitel 4. Idén som vi valde att gå vidare 

med var ett dynamiskt bokningssystem som är menat att effektivisera och förenkla 

bokningsprocessen för samtliga intressenter. Bokningssystemet är menat att vara webbaserat 

och fungera på både desktop och i mobilen, för att öka tillgängligheten och effektiviteten 

genom hela bokningsprocessen. 
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3.4.3 Concept and Value Proposition 

För att skapa en mer detaljerad utformning av tjänsten och dess användning valde vi ett 

ramverk från handboken Lean Service Creation (Lean Service Creation Handbook, 2018). 

Handboken tillhandahåller en rad olika ramverk som kan användas som hjälpmedel vid 

utveckling av tjänster. Ur handboken valde vi att använda oss av Concept and Value 

Proposition som ett komplement till tidigare använda metoder med fokus på att bygga vidare 

på värdeerbjudandet och utveckla ett första koncept. Vi valde den metoden eftersom metoden 

fokuserar på att generera koncept utifrån tidigare idéer och data från tidigare metoder. Vi 

började genom att blicka tillbaka på de idéer vi genererat för att sedan säkerställa oss om 

vilken idé vi ville gå vidare med och utveckla. Vi fortsatte sedan med att ge vår tänkbara 

tjänst ett namn, RIA Service (Research Infrastructure Availability Service), ett namn som 

passar syftet med studien. För att ge oss själva en bättre inblick i funktionaliteten av tjänsten 

skrev vi ner hur tjänsten var menad att fungera. 

 

När vi förklarade hur tjänsten var menad att fungera använde vi värdeerbjudandet som tagits 

fram från Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014). Värdeerbjudandet användes som 

underlag för att beskriva användarnas behov och krav och hur dessa kan bidra till en lösning 

på problemet genom en konceptuell tjänst. 

 

3.4.4 Idémall 

En idémall är ett ramverk som används för att tydliggöra ett tjänstekoncept. Vårt 

tjänstekoncept blev tydligare med hjälp av ramverket eftersom tjänsten beskrevs utifrån ett 

kontextuellt perspektiv vilket gjorde det enklare att förstå hur tjänsten kunde tänkas användas. 

Ramverket består av fem olika steg som samtliga bidrar till en klarare bild av konceptet. Vi 

började genom att fylla i det kontextuella namnet vi tagit fram i föregående ramverk. Efter att 

namnet på den tänkbara tjänsten fylldes i skapades en kort beskrivning av hur tjänsten var 

tänkt att fungera. Den korta beskrivningen blev en summering av tjänstens huvudsakliga 

syfte. Nästa steg i ramverket var att beskriva ett mer avancerat användarscenario där den 

kontextuella sidan togs upp. Här skapades en persona som gick igenom olika steg vid 

användningen av tjänsten. I detta steg beskrivs även vilka mål användaren hade med sina steg 

och användningen av tjänsten.  

 

Inom idémallen beskrevs användarfall genom korta meningar som beskrev olika scenarion 

användaren utför. Korta, beskrivande meningar, såsom användaren loggar in eller 

användaren klickar på knappen skrevs för att skapa en bättre förståelse kring användaren och 

dennes val. Användarfallen gav en bättre förklaring och inblick i de steg användaren tar 

genom tjänsten på ett bättre sätt än vad det övergripande kontextscenariot gjorde. I och med 

detta steg kunde vi enklare förstå användaren och dess steg, för att kunna utveckla 

tjänstekonceptet mot enkelhet och effektivitet. Det sista steget i idémallen var att skapa en 

sekvensbeskrivning där vi tog stegen från användarfallen och beskrev de mer grundligt för att 

få en bättre förståelse. 
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3.4.5 User Journey Map 

En User Journey Map är en processkarta som fungerar som en matris där mål, känslor och 

teknologi är sammanfogade för att skapa en bred helhetsbild av tjänsten. Helhetsbilden är 

viktig att förstå för att bemöta värdeerbjudandet till användaren (Uxmastery, 2018). Vi har 

valt att presentera vårt tjänstekoncept i form av två User Journey Maps utifrån föregående 

metoder. Att skapa en User Journey Map handlar om att beskriva stegen som användaren går 

igenom när användaren brukar tjänsten. Metoden används för att förstå och möta användarnas 

mål med användandet. Metoden ger även en bra överblick vilket kan hjälpa att hitta lösningar 

på upptäckta problem eller svårigheter.  

 

Vi har skapat två olika User Journey Maps, en från användarens perspektiv och en från 

administratörens perspektiv. I modellen beskrivs en användare som tar olika steg och för varje 

steg beskrivs känslor, mål, aktör och system från användarens sida. För varje steg beskrivs 

också aktiviteter, grupper och system från verksamhetens sida. Det som avses med mål är det 

som användaren försöker uppnå, kategorin aktör handlar om den aktör som interagerar med 

användaren. Det kan till exempel vara IT-support eller LTU Helpdesk som är aktören. System 

handlar om vilket system som är i användning. Kategorin aktiviteter handlar om den aktivitet 

verksamheten utför för varje steg. Grupper är i princip samma sak som aktör då det handlar 

om vem det är som blir ansvarig för aktiviteten, men från verksamhetens sida. System handlar 

slutligen om vilket system som används från verksamhetens sida (Uxmastery, 2018). 

 

3.5 Kritik 
Den metod som används i studien är en tolkande fallstudie. Den metoden valdes istället för 

exempelvis en positivistisk fallstudie eftersom en positivistisk fallstudie är ämnad att förklara 

ett fenomen (Greener, 2008). En tolkande fallstudie används för att förstå människors 

tolkningar och uppfattningar. För att utföra detta användes intervjuer som ett viktigt verktyg 

för att samla data. 

 

De etiska kraven som ställdes på studiens utförande kunde vara mer konkreta. Eftersom 

studien utfördes av studenter är kraven på etik inte lika stor som om studien skulle ha utförts 

av anställda på något av Sveriges universitet. Inga lagliga dokument har undertecknats vid 

intervjuer och inga bevis på att de etiska kraven har följts har samlats in. För att studien ska 

kunna upprepas kommer nästa forskargrupp behöva följa starkare etiska riktlinjer, det vill 

säga att de behöver ge starkare bevis på att de etiska kraven har följts (Saunders et al., 2012). 

 

Valet av teori är fokuserat på värde och värdeskapande. Trots att teorin är väldigt 

övergripande finns det möjligheter att utveckla teorin om en bredare litterärt ramverk hade 

använts. Om teorin hade fokuserat mer på innovation och affärsstrategi finns det en möjlighet 

att andra perspektiv hade kunnat gynna tjänstekonceptet, samt att ett mer övergripande fokus 

på säkerhet hade kunnat uppnås. Användarvänlighet kanske hade varit ett intressant ämne att 

utveckla när det kommer till tjänsten. Om metoden utgått från annan litteratur finns det en 

möjlighet att resultatet hade varit mer omfattande. 

 

Analysmetoden som Saunders et al. (2012) beskriver som en kvalitativ analysmetod är 

inriktad på Data Display and Analysis. Valet av en kvalitativ analysmetod är inte konstigt 

eftersom studien har en induktiv vetenskaplig ansats. Det som går att ifrågasätta är valet av 

inriktning. Data display and Analysis är enbart en av många alternativa inriktningar som går 

att välja när en kvalitativ analys ska utföras. Här finns det andra inriktningar att göra, såsom 

Grounded Theory som fokuserar på att bygga teorier, att gå från data till teorier (Saunders et 

al., 2012). Vi valde att använda oss av Data Display and Analysis, just för att vi kände att den 
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passade bättre eftersom den lägger ett stort fokus på reducering av data. I och med att den data 

vi samlade in var väldigt grov och svårtolkad behövde den reduceras med någon analysmetod. 

 

Utvecklingen av tjänstekonceptet skedde utifrån analyserna och med hjälp av olika ramverk. 

Valet av ramverk var inte självklart då många olika ramverk som fanns med i Lean Service 

Creation Handbook (2018) gick att välja bland. De ramverk som skulle kunna användas var 

bland andra Customer Engagement Ramverket (Lean service Creation Handbook 2018). Med 

hjälp av ramverket hade studien fördjupats mer i själva användningen av tjänsten. Vi valde 

dock att inte använda oss av ramverket eftersom den spekulerar mer än vad den formger, det 

vill säga att det som fylls i den inte är lika pålitligt då det handlar om spekulationer. Detta till 

skillnad från när vi förklarar hur den ska fungera, som vi gör i Concept and Value Proposition 

ramverket (Lean Service Creation Handbook, 2018). Trots att det specifika ramverket hade 

varit mindre användbart för oss i utvecklandet av ett tjänstekoncept hade det varit intressant 

att använda ramverk som lägger mer fokus på användningen av tjänsten. Ramverk som 

Customer Engagement hade kunnat användas i ett senare skede för att se hur användare ter sig 

till tjänsten, varför de exempelvis väljer att använda sig av den och rekommendera den till 

kollegor (Lean Service Creation Handbook, 2018). 
 

Pålitlighet handlar om hur trovärdig den data som samlats in och används är. Enligt Saunders 

et al. (2012) finns det tre huvudsakliga frågor som går att använda för att ifrågasätta 

pålitligheten i studien. 

 

→ Kommer resultatet bli detsamma vid andra tillfällen? 

Ja, resultatet kommer bli detsamma vid andra tillfällen med undantag för små 

skillnader. Det kan exempelvis hända att saker och ting har förändrats om en viss tid 

har passerat från resultatet vid den här studien och resultatet vid en annan, liknande 

studie. 

→ Kommer resultatet bli detsamma om andra forskare utför samma studie? 

Här kan det också finnas små skillnader, beroende på individuella faktorer. Andra 

forskare kommit fram till samma principiella resultat. Till exempel att utvecklandet av 

en liknande tjänst är komplext och att kompensering är något samtliga användare 

skulle uppskatta. 

→ Finns det transparens i hur kunskap togs från det råa data? 

Ja, det finns transparens, med undantag till intervjuerna som inte kan visas på grund av 

etiska begränsningar. Den kunskapen som togs från det råa data är bifogat i Value 

Proposition Canvas (Osterwalder, 2014). 

 

Saunders et al. (2012) menar att det finns fyra huvudsakliga hot mot pålitlighet. De fyra hoten 

är: misstag från intervjudeltagaren, intervjudeltagarens partiska ställning, observatörens 

misstag och observatörens partiska ställning. Eftersom ett flertal intervjuer har skett minskar 

risken att intervjudeltagarnas misstag påverkar studien. Det har hänt under intervjuerna att 

vissa saker har sagts ett flertal gånger av olika intervjudeltagare, exempelvis att de vill ha 

någon form av kompensation vid uthyrning, vilket tyder på att det är pålitligt. Ett exempel är 

att det är motiverande med någon form av kompensation för utlåning av 

forskningsinfrastruktur. Det andra hotet är intervjudeltagarens partiska ställning. Eftersom 

metodvalet för den här studien är en tolkande fallstudie kommer det alltid att finnas 

subjektivitet som Walsham (1995) förklarar. Som externa intervjuare kommer det alltid finnas 

saker som intervjudeltagarna inte vill berätta. Det kan handla om skamligt internt beteende 

eller hemligheter inom organisationen. För vår del kunde det handla om interna hemligheter, 

då alla forskningsinfrastrukturer inte var i bruk utan fortfarande under konstruktion. Detta är 
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någonting vi hoppas försvinner med de etiska åtgärder som studien följer, dock kommer 

subjektivitet alltid att finnas. Misstag från observatören är någonting som Saunders et al. 

(2012) förklarar kan minimeras med hjälp av ett väl strukturerat tillvägagångssätt. För att 

minimera misstagen skiftades intervjuledaren ut vid varje intervju. Eftersom observatören 

alltid tog en opartisk ställning har denne inte skapat någon påverkan på pålitligheten kring den 

insamlade data. 

 

Det som påverkar den här studiens validitet är enligt Saunders et al. (2012) saker som kan 

förändra innebörden av svaren vi fick från intervjudeltagarna. Det betyder att validitet handlar 

om hur mycket det går att förlita sig på att resultatet handlar om det vi tror att det handlar om. 

Ett möjligt hot till den här studiens validitet är bland annat dess historik. Saunders et al. 

(2012) förklarar att en studies validitet kan påverkas om det finns tidigare historia som kan 

skapa förutfattade åsikter kring ämnet eller att intervjudeltagarna blir låsta i deras tankesätt 

och inte kan ge svar på idégenererande frågor där svaret kräver att intervjudeltagarna har ett 

öppet sinne. Det som kan förändra validiteten av datainsamlingen är bland annat det tidigare 

systemet TimeEdit. Eftersom intervjudeltagarna enbart har erfarenhet av det tidigare systemet 

finns det risk att de inte kan föreställa sig ett annat tillvägagångssätt eller en annan lösning. 

Eftersom projektet är offentligt kan det finnas möjlighet att intervjudeltagare kom till 

intervjuerna med förutbestämda åsikter. Då fyra av fem intervjudeltagare inte deltar aktivt i 

det offentliga projektet anser vi att det är tvivelaktigt att det kan påverka datainsamlingens 

validitet. 
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4 Resultat och design 
I detta kapitel presenteras resultatet från den genomförda fallstudien som utförts med hjälp 

av ovanstående metoder. Data som samlats in med hjälp av intervjuerna har applicerats i 

metoderna vilket lett till resultatet som presenteras nedan. Här har analysmetoden följts och 

den insamlade data har reducerats genom att hitta mönster och teman i respondenternas 

svar. Den reducerade data med mönster och teman presenteras grundligt nedan. Därefter 

följer skapandet av påstående och analysen av datainsamlingen, vilket är kopplat till valda 

teorier. Till sist placeras den framkomna analysen i samtliga ramverk som mynnar ut i den 

konceptuella tjänst och det värdeerbjudande som tagits fram. Resultatet presenteras 

detaljerat nedan med hjälp av ramverken samt illustrerande och förklarande bilder. 

 

4.1 Empiri från respondenter  
Här beskrivs datainsamlingen som reducerats och tematiseras från intervjuerna med 

respondenterna som varit delaktiga. Den data som samlats in har reducerats till väsentligt 

innehåll och presenteras i olika stycken hos de olika respondenterna. Styckena representerar 

de olika teman och mönster som identifierats med hjälp av redundansen. När data har 

presenterats, analyseras det genom att skapa påståenden som sedan verifieras med hjälp av 

teorin. Respondenterna beskrivs utan att bryta mot de etiska begränsningarna kring sekretess 

och nyttjandekravet. 

Respondent A 

Den första respondenten arbetar med malmgeologi i en högre uppsatt position och är ansvarig 

för tre olika forskningsinfrastrukturer. Respondenten har en högre utbildning, jobbar vid 

universitetet och beskriver forskningsinfrastrukturerna som helt unika. En infrastruktur går att 

boka som ett vanligt rum och användas antingen enbart för dess huvudsakliga syfte eller som 

en vanlig undervisningssal. Den andra infrastrukturen måste bokas enskilt då det består av en 

rad olika komponenter som är bokningsbara. Den tredje infrastrukturen är mer avancerad och 

kräver utbildad personal på plats som hjälper och vägleder den som bokat. 

Forskningsinfrastrukturerna som respondenten tillhandahåller används dagligen och 

respondenten uppskattar att samtliga är bokade omkring 60 % av tiden. 

 

Det positiva som respondent A anser med dagens lösning är att denne har kontroll över 

bokningarna och således kan känna trygghet då bokningar kommer personligen till 

respondenten. 

 

Respondenten anser att dagens lösning gällande tillgängliggörandet av infrastrukturerna är 

begränsat och inte anpassat till dagens teknik och möjligheterna som finns tillgängliga. 

Respondenten får i dagsläget själv agera ansvarig för bokningar och får således lägga ner tid 

och kraft för att arrangera och planera bokningarna. Då bokningarna i dagsläget görs via 

personlig kontakt med respondenten blir det ineffektivt och mer tidskrävande än nödvändigt. 

 

Respondenten vill att samtliga forskningsinfrastrukturer som personen tillhandahåller ska vara 

öppna för alla intressenter, både internt vid universitetet och externt till andra intressenter. 

Respondenten anser att det är bättre att forskningsinfrastrukturerna används istället för att stå 

oanvända. Vid uthyrning av forskningsinfrastrukturerna kan respondenten tänka sig någon 

form av monetär kompensation. Respondenten uttryckte att ett bokningssystem som fungerar 

på samtliga plattformar vore önskvärt. Att kunna boka och hantera bokningar både via datorn 

och mobilen är något respondenten önskar.  
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Respondent B 

Respondent B arbetar med malmgeologi och är forskare vid universitetet. Respondenten 

ansvarar för en forskningsinfrastruktur som är under utveckling och kommer användas mobilt, 

det vill säga att det går att flytta infrastrukturen till önskvärd plats. Respondenten beskriver 

den forskningsinfrastruktur som respondenten ansvarar över som inte färdig, det vill säga att 

forskningsinfrastrukturen fortfarande utvecklas. När forskningsinfrastrukturen är klar 

förväntas den att användas månadsvis och då i hög kapacitet. 

 

Då respondenten själv inte bokat forskningsinfrastruktur vid universitetet kunde denne inte 

kommentera den nuvarande lösningen. 

 

Respondenten vill att forskningsinfrastrukturen huvudsakligen ska användas i vetenskapligt 

syfte och kan tänka sig att medförfattarskap är en möjlig kompensation för utlåning. 

Respondenten nämnde också att det är möjligt att industrin använder infrastrukturen då det är 

ett hjälpmedel vid avancerade projekt. Här vill respondenten att expertis finns på plats för att 

vägleda projektet och användningen av infrastrukturen. Respondenten vill, precis som 

respondent A, att forskningsinfrastrukturen används kontinuerligt istället för att stå oanvänd.  

Respondent C 

Respondent C är högutbildad inom informationssäkerhet och använder olika 

forskningsinfrastrukturer vid universitetet. Respondenten är med och tillhandahåller en digital 

forskningsinfrastruktur som används för att undervisa och forska kring internetsäkerhet. I 

dagsläget är forskningsinfrastrukturen huvudsakligen inriktad och tillgänglig för universitetets 

studenter och anställda. 

 

Respondent C anser att bokningen av infrastrukturen är något ineffektiv då den sker manuellt, 

antingen via e-post eller per telefon till ansvarig person. Eftersom bokningar sker manuellt 

ökar risken för mänskliga fel och dubbelbokningar kan inträffa.  

 

Respondenten anser att det nuvarande samarbetet med det lokala näringslivet är bra, då båda 

parter kan ta del av varandras kunskaper och nyttja dess styrkor. Respondenten tycker även att 

den digitala lösningen fungerar bra, då studenter som inte befinner sig på campus kan använda 

sig av infrastrukturen. 

 

En önskan respondenten har är att infrastrukturen används av så många offentliga 

organisationer som möjligt. Målet, enligt respondenten, är att skapa bra samarbeten och ta del 

av varandras kunskap för att kunna förbättra utbildnings- och forskningsmöjligheter. 

Respondenten önskar även ett bokningssystem där all infrastruktur är samlad på en och 

samma plats för att det underlättar bokningsprocessen. 

Respondent D 

Respondent D är en etablerad forskare vid universitetet och har forskat inom sitt område 

under en längre tid. Respondenten forskar inom ett område där material, mätningar och 

struktur är det huvudsakliga forskningsområdet.  

 

Enligt respondenten finns det inte någon poäng att gå och leta vilken mätutrustning som finns 

på en lista eftersom det är osäkert vad som behövs för att fullborda experimentet. 

Respondenten föredrar att prata med någon som är ansvarig och som vet vilken utrustning 

som behövs. Det finns en brist i det nuvarande systemet, där information som bara människor 
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kan erbjuda inte finns, menar respondenten. Respondenten beskrev ett missnöje med att andra 

forskare kan uppnå resultat som respondenten själv hade kunnat uppnå med samma 

forskningsinfrastruktur. 

 

Det nuvarande tillvägagångssättet tilltalar respondenten till viss del, då personen själv 

ansvarar för bokningarna och har således bra kontroll över vad som sker.  

 

Respondenten kan tänka sig att tillgängliggöra sin forskningsinfrastruktur till intressenter som 

forskar inom samma område, i utbyte mot lämplig kompensation. Kompensationen skulle, 

enligt respondenten, kunna vara ekonomiska bidrag eller medförfattarskap i forskningsprojekt 

som utförs med hjälp av infrastrukturen.  

Respondent E 

Respondent E är en högt utbildad forskare inom produktionsinnovation som är ansvarig för en 

större forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastrukturen kan användas för en rad olika 

ändamål inom ramarna för produktionsinnovation, där exempelvis användarnas beteende kan 

undersökas och analyseras. Vid användning av forskningsinfrastrukturen kan användarens 

beteende och humör analyseras, med hjälp av olika tekniker såsom “eye tracking” och 

pulsmätare. Forskningsinfrastrukturen används både av studenter, forskare och det lokala 

näringslivet. 

 

Respondenten beskriver att det inte alltid är säkert att all utrustning finns på plats eftersom det 

händer att användarna glömmer lämna tillbaka utlånad utrustning. Respondenten beskriver 

även att det finns ett problem med att boka viss utrustning eftersom det kan behövas 

förbrukningsvaror eller andra förberedelser. Respondenten beskrev också att det för tillfället 

kan finnas problem med att teckna försäkringar. För tillfället har det inte klargjorts hur de kan 

teckna försäkringar för olika utrustningar vilket behöver klargöras innan mer omfattande 

forskningsinfrastruktur kan lånas ut. 

 

Infrastrukturen är unik i sig och lockar på så vis till sig intressenter från hela världen, vilket 

respondenten värdesätter. Respondenten anser att dagens marknadsföring kring 

infrastrukturen fungerar bra och ordet sprids på olika forskningskonferenser, vilket leder till 

att fler blir intresserade och vill boka infrastrukturen.  

 

Respondenten vill tillgängliggöra infrastrukturen till samtliga intressenter som utför forskning 

inom samma områden, detta för att bidra till utvecklingen inom forskningsområdet. Personen 

önskar att utrustningen används och uppdateras kontinuerligt för att komma vidare med 

forskningen. 
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4.2 Design av värdeerbjudande 
För att utveckla värdeerbjudandet användes Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014) 

som ett hjälpmedel vid kategorisering och strukturering av analyserna. Metoden har använts 

för att kategorisera de fördelar, nackdelar och aktiviteter användarsegmentet utför, upplever 

och vill uppleva. Detta för att skapa ett värdeerbjudande som tilltalar de användarsegment 

som identifieras. Den analyserade data från respondenterna applicerades i ramverket för att 

skapa ett värdeerbjudande. 

 

Value Proposition Canvas som visas på bilden innehåller tre kategorier. Kategorierna Pains, 

Gains och Jobs utgör tillsammans ramverket som är menat att ge en tydlig inblick i 

användarna och deras värdeskapande processer (Osterwalder, 2014). 

 

 
 

Bild 4.1 - Value Proposition Canvas 

4.2.1 Pains 

Vid intervjuerna har respondenternas upplevda nackdelar identifierats och sammanställts 

under rubriken pains: 

• Brist på information → Samtliga respondenter upplevde att en bristande information 

inom den befintliga lösningen bidrog till att de inte använder den befintliga tjänsten 

som LTU erbjuder i dagsläget. Detta gäller både de som bokar och de som 

tillhandahåller forskningsinfrastruktur. För att erbjuda forskningsinfrastrukturen krävs 

bättre information, eftersom intressenterna i dagsläget inte vet var de ska vända sig. 
• Svårt att navigera → Respondent A & C ansåg att det befintliga systemet är svårt att 

navigera i, eftersom det inte finns möjlighet att skapa en bokning genom ett 
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projektnummer. Detta är ett problem, framförallt för intressenterna som vill boka 

forskningsinfrastrukturer, då de inte vet hur de ska navigera. 
• Avancerad utrustning → Respondent A, B, D & E tillhandahåller samtliga 

forskningsinfrastrukturer som är avancerade och är därför rädda att intressenter som 

vill använda infrastrukturen inte vet hur de ska gå tillväga. 
• Tillgänglighet/synlighet → Respondenterna ansåg att det befintliga systemet inte 

synliggjorde eller tillgängliggjorde forskningsinfrastrukturen på ett bra sätt. Då viss 

utrustning i dagsläget enbart är tillgängligt för vissa institutioner inom universitetet 

begränsas användandet. 
• Ej tillgänglig personal till hjälp → Som nämnt ovan tillhandahåller respondent A, B, 

D & E samtliga avancerade forskningsinfrastrukturer som kan behöva tillgänglig och 

kunnig personal på plats. Detta i form av drifttekniker eller annan ansvarig som kan 

guida intressenterna och hjälpa till vid användningen. 
• Inte förberett → Respondent A, B & D tillhandahåller forskningsinfrastrukturer vars 

utrustning måste förberedas. Det kan handla om att ett labb måste städas eller att 

förbrukningsvaror måste fyllas på innan det går att användas. 
• Otydlig kommunikation → Samtliga respondenter tyckte att kommunikationen var 

genomgående ineffektiv. Många av forskningsinfrastrukturerna bokades genom att 

kontakta ansvarig person och göra en muntlig bokning eller via e-post. De upplevde 

även att det finns en bristande kommunikation som marknadsför 

forskningsinfrastrukturerna och underrättar att de finns tillgänglig. 
• Kostar att boka → Vid bokning av forskningsinfrastrukturer nämnde samtliga 

respondenter att det kommer att kosta, antingen i form av monetära medel eller annan 

lämplig kompensation. 

4.2.2 Gains 

De fördelar som respondenterna förväntar sig, vill uppnå, eller blir överraskad av vid 

användandet av tjänsten har identifierats och sammanställts under rubriken gains: 

• Support → Respondenterna som bokar forskningsinfrastrukturer upplever support som 

en fördel där labb eller annan utrustning är svår att använda utan kunskap eller tidigare 

erfarenhet. Hjälp att sätta upp ett experiment eller tips om vilken mätutrustning som 

fungerar bäst är också en typ av support som respondenterna förväntar sig. 
• Tillgänglighet → Användarna som vill boka forskningsinfrastruktur förväntar sig att 

den finns tillgänglig på LTU:s hemsida. De användare som tillhandahåller 

forskningsinfrastruktur förväntar sig att den finns tillgänglig för alla intressenter, inte 

minst de externa.  

• Användarvänligt→ Respondent A & C tryckte på att en tänkbar tjänst måste vara lätt 

att använda och inneha tydlig information, vara attraktiv för ögat samt kräva få 

knapptryck för att utföra en bokning. 
• Tillgänglig personal → För att underlätta användandet av forskningsinfrastrukturer 

förväntar sig respondenterna att expertis finns tillgänglig på plats, då vissa 

forskningsinfrastrukturer kan vara avancerade och speciellt svåra att använda första 

gången. 
• Kommunikation med ansvarig → Användarna som bokar forskningsinfrastrukturer vill 

ha möjligheten att kommunicera med ansvarig person för den utrustning de bokar. 

Detta är något samtliga respondenter nämnde och de lägger extra vikt på detta vid mer 

avancerade infrastrukturer. 
• Förberett → Vissa infrastrukturer kräver förbrukningsvaror eller andra förberedelser 

innan användning. Användarna förväntar sig därför att den bokade infrastrukturen är 

väl förberedd och påfylld. 
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• Tydlig kommunikation → För att minimera missförstånd och effektivisera användandet 

förväntar sig respondenterna att information kring forskningsinfrastrukturen är tydlig 

och svår att misstolkas. 
• Kompensation → Beroende på vem som tillhandahåller och bokar 

forskningsinfrastrukturen vill de ha någon form av kompensation, antingen i form av 

monetära medel eller annan kompensation för att dela med sig av utrustningen. 

4.2.3 Jobs 

Jobs innefattar det arbete eller aktiviteter en intressent och tillhandahållare vill utföra, vilket 

mål denne strävar efter: 

• Boka utrustning → Intressenterna vill ha möjligheten att boka den utrustning eller 

forskningsinfrastruktur som de behöver för att utföra ett experiment eller en annan 

aktivitet.  
• Bli informerad → Intressenterna vill på ett enkelt sätt hitta information om utrustning 

och forskningsinfrastrukturen, samt kunna ta reda vem som är ansvarig och vilken typ 

av utrustning de behöver för att fullborda deras aktivitet. 
• Använda utrustning → Huvudsakligen vill intressenterna använda 

forskningsinfrastrukturen de bokar för ett specifikt ändamål. Forskningsinfrastrukturen 

ska därför vara förberedd med bland annat förbrukningsvaror. 
• Boka kvalificerad personal → Eftersom viss forskningsinfrastruktur kräver utbildad 

personal på plats, såsom drifttekniker eller annan ansvarig operatör, vill intressenterna 

kunna boka den personal som krävs tillsammans med forskningsinfrastrukturen. 
 

4.3 Design av tjänstekonceptet 
Tjänstekonceptet som har utvecklats i den här studien presenteras nedan i form av tre ramverk 

som tydliggör tjänsten, dess värdeerbjudande och funktioner. Konceptet som fått namnet RIA 

Service (Research Infrastructure Availability Service) levereras i form av två User Journey 

Maps (Uxmastery, 2018). 

4.3.1 Concept and Value Proposition 

För att bygga vidare på värdeerbjudandet samt utveckla konceptet har ramverket Concept and 

Value Proposition använts (Lean Service Creation Handbook, 2018). Med det framtagna 

värdeerbjudandet i åtanke skapades ett första koncept till den potentiella tjänsten. 

Utvecklandet tog avstamp i värdeerbjudandet och således i användarnas behov, krav och 

önskemål. Ramverket valdes för att skapa tydlighet och konkretisera gränser kring hur 

tjänstekonceptet ser ut och hur värdeerbjudandet är utformat. 
 

Informationen som kom ut från ramverket Value Proposition Canvas applicerades i Concept 

and Value Proposition (Lean Service Creation Handbook, 2018). Bilden (Bild 4.2) illustrerar 

ramverket Concept and Value Proposition som använts. Ramverket består av sex olika steg 

som tillsammans bygger vidare på tjänstekonceptet utifrån det framtagna värdeerbjudandet.  

 

• Koncept namn → RIA Service, Research Infrastructure Availability Service 

• How does it work → Under fliken forskning på ltu.se finns en ny länk vid namn 

forskningsinfrastruktur som tar användaren vidare till huvudsidan för tjänsten. Här 

listas de större forskningsinfrastrukturerna med de mindre infrastrukturerna inom 

samma kategori som en ”drop-down-meny” med fler alternativ. Samtliga 

forskningsinfrastrukturer med ”drop-down-menyer” innehåller mer information kring 
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den befintliga infrastrukturen, en informerande bild, kontaktinformation och 

bokningsmöjligheter. 
 

 
 

Bild 4.2 - Concept & Value Proposition 
 

De ansvariga för forskningsinfrastrukturen har en egen administrationssida där de kan välja 

hur de presenterar informationen. De har möjlighet att välja “skapa knapp för bokning” där 

användarna kan boka utrustningen, antingen via kalenderbokning eller via ett formulär. 

Kalenderbokningen är en enklare variant och ser ut precis som en kalender med månadens 

datum som är klickbara för bokning. Bokning via formulär är mer komplex och kräver mer 

information kring varför bokningen utförs, hur länge infrastrukturen ska bokas och vem som 

bokar. En bokning via ett formulär kräver ett godkännande från ansvarig administratör som 

också bestämmer hur länge infrastrukturen kan bokas. 

 

Vid kalenderbokning måste användaren vara inloggad på LTU:s hemsida, antingen som 
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student, lärare eller extern. Detta är ett krav för att säkerställa att bokningen utförs för seriösa 

ändamål eftersom administratören själv inte godkänner kalenderbokningar, utan bara 

bokningar via formulär. 

 

Administratören ska kunna välja att visa telefonnummer till ansvarig för 

forskningsinfrastrukturen, samt support, tekniker, eller andra personer. Huvudsakliga 

funktionaliteten är att administratören ska kunna skräddarsy informationen som visas 

angående forskningsinfrastrukturen. I systemet för kalenderbokning ska administratören ha 

möjlighet att utvidga funktionaliteten så att det går att boka enskild utrustning i olika 

laborationssalar. Den möjligheten ska finnas eftersom en forskningsinfrastruktur kan 

innehålla flera olika utrustningar som ska kunna bokas individuellt. 

 

• Value to the end user → För att förtydliga värdeerbjudandet definieras tre 

huvudsakliga värden till slutanvändaren: 
• Utföra forskning 

• Enklare att boka 

• Tillgänglighet 

 

• What differentiates it from other solutions to the same problem? → Här noteras 

skillnader mellan vår lösning och andra bokningssystem. Lösningar på liknande 

problem har identifierats vid KTH och Chalmers där de har andra bokningssystem 

(KTH & Chalmers, 2018). Vår lösning har således jämförts med deras för att hitta 

skillnader mellan de olika lösningarna. Nedan listas de lösningar vi tagit fram som inte 

finns i de andra bokningssystemen. 
• Mer och tydligare information 

• Presenteras på LTU:s hemsida 

• Visar på öppenhet, i och med att den presenteras på hemsidan 

• Dynamisk och skräddarsydd av administratören 

 

• Value to our business? → Det direkta värdet som LTU upplever genom detta koncept: 

• Kompensation vid bokningar, det vill säga monetära medel eller annan 

kompensation som gynnar universitetet. 
• Samarbeten med andra intressenter. 

• Ökad kontroll och medvetenhet om infrastrukturerna vid universitet 

• Bidrar med en lösning till Vetenskapsrådets stärkta krav samt ökad 

produktivitet genom öppenhet. 

• Kompromiss mellan öppenhet och egna intressen som kontroll över producerat 

resultat. 

 

• Written value proposition → För att summera modellen sammanfattas ett kortfattat 

och koncist värdeerbjudande.  
• Headline → Digitalt bokningssystem som tillgängliggör 

forskningsinfrastruktur. 

• Description → Tjänsten synliggör och tillgängliggör forskningsinfrastrukturer 

och underlättar bokningsprocessen för samtliga involverade. 
• Main points → Dynamiskt, tydligt, lätt att använda och öppet. 

 
I analysen från respondenterna identifierades olika värdeskapande processer hos användarna. 

Dessa processer kunde uppnås med hjälp av en digital tjänsteutveckling som riktade sig mot 

användarna, deras känslor samt öppenhet. Från analysen och ramverket Value Proposition 
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Canvas uppkom ett antal “pain-points” från respondenternas perspektiv. Dessa “pain-points” 

togs i åtanke och försökte lösas, när Concept and Value Proposition konstruerades. Med hjälp 

av ramverket utvecklade vi ett första tjänstekoncept, utifrån användarnas behov och krav, för 

att svara på deras “pain-points” (Osterwalder, 2014). 

4.3.2 Idémall 

En idémall är ett ramverk som beskriver hur tjänsten fungerar och konkretiserar hur tjänsten 

fungerar i olika kontexter. Nedan skapas en kort beskrivning av tjänsten, ett övergripande 

kontextscenario, användarfall och sekvensbeskrivningar. Idémallen bygger vidare på det 

koncept som skapats med hjälp av Concept and Value Proposition för att gå in närmare på hur 

konceptet ska fungera inom en viss kontext. 

 

 
 

Bild 4.3 - Idémall 

 

Namn på tjänsten → 

RIA Service, Research Infrastructure Availability Service 

 

Kort beskrivning av tjänsten → 

RIA Service är en tjänst som är menad att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur på ett 

användarvänligt sätt som också tillåter administratören att skräddarsy hur användarna kan 

boka infrastrukturer. 

 

Övergripande kontextscenario (hur en användning kan se ut) → 

Jens är en fiktiv person som är 47 år gammal och professor inom biokemi vid LTU. Han 

håller på med ett projekt där de omvandlar koldioxid till etanolbränsle. Till projektet krävs 
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viss infrastruktur, men han vet inte om den finns tillgängligt. Han klickar in sig på LTU:s 

hemsida som han vet erbjuder forskningsinfrastruktur. Han klickar på forskning och sedan 

forskningsinfrastrukturer. Jens ser han de huvudsakliga forskningsinfrastrukturer som LTU 

erbjuder. Han klickar vidare till den infrastruktur som tilltalar honom, i detta fall CBT-LAB. 

Han ser en informativ bild och information kring labbet vilket ger honom bättre insikt i 

utrustningen han vill boka. Jens ser ett telefonnummer till en ansvarig person som han ringer 

för att få ytterligare information kring vilken utrustning han behöver. Efter samtalet med 

ansvarig person klickar han vidare till boka vilket tar honom till kalenderbokningen där han 

utför sin bokning. 

 

Use case (korta uttryck som fångar olika användningsscenarier) → 

• Användaren läser informationen kring forskningsinfrastruktur 

• Användaren bokar forskningsinfrastruktur 

• Användaren bokar en individuell utrustning i kalenderbokningen 

• Användaren avbokar forskningsinfrastruktur 

• Användaren bokar avancerad forskningsinfrastruktur med hjälp av formuläret 

• Användaren kontaktar drifttekniker 

• Användaren får bekräftelse vid bokning 

 

Sekvensbeskrivning (olika steg en användare kan ta i användningen av tjänsten) →  

Användaren loggar in på ltu.se. Klickar sig vidare till fliken forskning och 

forskningsinfrastrukturer. Väl där inne klickar användaren sig vidare till den önskvärda 

forskningsinfrastrukturen. Information kring forskningsinfrastrukturen dyker upp, med 

kontaktinformation och bokningsmöjligheter. Användaren läser informationen och klickar 

sedan på boka. Ett formulär dyker upp med information och ifyllnadsrutor som är 

obligatoriska. Användaren fyller i formuläret med beskrivning av ändamålet, namn och 

bokningsdatum, för att sedan klicka på skicka. Det ifyllda formuläret skickas sedan till 

ansvarig administratör för infrastrukturen. Användaren inväntar sedan svar från ansvarig 

administratör via epost. 

 

Idémallen bygger vidare på Concept and Value Proposition (Lean Service Creation 

Handbook, 2018). För att förstå användarkontextet användes den tidigare kunskapen som 

skapats av analyserna i tidigare ramverk. Värdeerbjudandet är också en del av det tidigare 

använda ramverket som idémallen bygger vidare på. Det som används av analysen i 4.2 är 

kunskapen om hur värdet skapas. När vi har analyserat var värdet uppstår används det för att 

driva tjänstekonceptet vidare i utformningen. Analyserna har även använts för att skapa en 

större förståelse kring användarnas krav och behov. Idémallen byggde vidare på det koncept 

som skapas med hjälp av Concept and Value Proposition (Lean Service Creation Handbook, 

2018) för att gå in närmare på hur konceptet ska fungera inom en viss kontext. 

4.3.3 User Journey Map 

Som ett sista steg i skapandet av den konceptuella tjänsten användes metoden User Journey 

Map (Uxmastery, 2018). Metoden beskriver grundligt vilka steg olika användare, från olika 

perspektiv, genomgår vid användningen av tjänsten, samt användarens mål och känslor. 

Resultatet presenteras i form av en användarberättelse som också illustreras med hjälp av 

bilder. Bilderna visar händelseförloppet och skiljer på användaren och organisationen genom 

en röd linje (Bild 4.4, 4.5 och 4.6). Analysen från respondenterna har applicerats i varje 

ramverk för att utgå från användarnas behov och krav, samt för att bygga vidare på 

värdeerbjudandet och den konceptuella tjänsten. Ramverken kompletterar varandra och bidrar 

till en tydligare bild av den tänkta tjänsten. User Journey Map, som är det slutliga ramverket, 



 

 
38 

illustrerar hur en användare brukar tjänsten, vilka känslor användaren har och dess mål med 

användningen. 

 

4.3.3.1 Användaren 

I följande User Journey Map (Uxmastery, 2018), illustreras hur en användare kan gå tillväga 

för att boka forskningsinfrastruktur med hjälp av RIA Service. 
 

 
Bild 4.4 - Användarens User Journey Map 

 

Det första steget visar hur användaren upptäcker tjänsten. Användarens mål är att boka 

forskningsinfrastruktur och en känsla av hopp infinner sig. Användaren har hittat till LTU:s 

hemsida tack vare att universitetet har marknadsfört sin forskningsinfrastruktur på ett event 

som användaren deltog vid. 

 

I nästa steg kontaktar användaren IT-supporten för att få en inloggning till LTU. Detta utför 

användaren för att kunna logga in, vilket är ett krav vid bokning av forskningsinfrastruktur via 

kalenderbokningen. Bokningsprocessen började trögt i och med kravet på inloggning och 

användaren känner en viss frustration. Den huvudsakliga aktören som har kontakt med 

användaren är Helpdesk och det aktiva systemet är ltu.se. Från LTU:s perspektiv blir det 

viktigt att administrera användaruppgifter för att skapa en inloggning. Det är IT-supporten 

som har det huvudsakliga ansvaret här och systemet där uppgifterna och kontoinformation 

sparas heter Ideal. 

 

Användaren loggar sedan in med de uppgifter denne fått från Helpdesk, för att få tillgång till 

bokningen av forskningsinfrastruktur. I detta skede har användaren tagit sig en bit på vägen 

och en känsla av förväntan har infallit. Systemet som används är ltu.se.  

 

Nästa steg i processen är att söka forskningsinfrastruktur i den nya tjänsten. Användaren utför 

detta för att hitta korrekt forskningsinfrastruktur och en känsla av spänning infinner sig. 

Systemet som används av både användaren och universitetet är den nya tjänsten, RIA Service. 

 

Användaren har nu hittat den forskningsinfrastruktur som känns rätt och bokar detta. Vid 

bokningen infinner sig en eufori, eftersom infrastrukturen som tidigare varit så svår att finna 

nu finns tillgänglig för bokning på ett enkelt sätt. Administratören för infrastrukturen blir här 

en viktig aktör, eftersom det är administratörens ansvar att marknadsföra och underhålla 

forskningsinfrastrukturen på LTU:s hemsida. Det är även administratörens ansvar att sköta 

bokningarna och kontrollera att allt står rätt till. All information som hanteras i detta steg 

hanteras i systemet RIA Service. 

 

Det sista steget användaren utför är själva användandet är infrastrukturen, detta för att tillslut 

uppfylla sitt mål om att utföra sin forskning. Då arbetet är viktigt och detta är något 

användaren brinner för, fylls användaren av passion. En viktig aktör i detta skede är den extra 
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personal som hjälper till, både vid användningen av forskningsinfrastrukturen men även 

bakom kulisserna. Systemet som används är tillgång till LTU:s moln-nätverk. 

 

4.3.3.2 Administratören 

Följande User Journey Map (Uxmastery, 2018) är uppdelad i två olika delar, där första bilden 

(Bild 4.5) illustrerar hur en administratör går tillväga för att administrera 

forskningsinfrastrukturen denne ansvarar över. Den andra bilden (Bild 4.6) illustrerar hur 

administratören hanterar en inkommen bokning. 
 

 
Bild 4.5 - Administration av forskningsinfrastruktur 

 

Det första steget administratören gör är att logga in på ltu.se. Här vill administratören komma 

åt sin personliga sida för att utföra sitt arbete där hon ska uppdatera informationen kring den 

forskningsinfrastruktur hon ansvarar över. Hon känner sig trött och irriterad då det är morgon 

och hon knappt hunnit vakna. 

 

Hon klickar sedan vidare till administration av forskningsinfrastrukturer för att få en överblick 

över den forskningsinfrastruktur hon ansvarar över. Här har administratören kommit igång 

och känner sig taggad inför dagens arbete. Systemet som hon är i kontakt med under detta 

steg är tjänsten i sig, RIA Service.  

 

I nästa steg fyller administratören på med information om sin forskningsinfrastruktur, vad 

som finns tillgängligt, omfattningen av utrustningen och annan relevant information. 

Administratören gör detta eftersom hon vill att intressenter som vill veta mer om hennes 

forskningsinfrastruktur ska få tillgång till den senaste informationen. Administratören känner 

sig stolt i det här steget, eftersom det är hon som ansvarar över forskningsinfrastrukturen. Här 

använder administratören systemet RIA Service. På baksidan, organisationens sida, är det IT-

avdelnings uppgift att ta hand om datahantering. Detta gör de dessutom med hjälp av RIA 

Service. 

 

I det fjärde steget väljer administratören att klicka på knappen tillgängliggör bokning vilket 

gör det möjligt för intressenterna att boka infrastrukturen genom kalenderbokningen. Knappen 

boka blir synlig och klickbar för användarna. Administratören gör detta eftersom den 

infrastruktur hon ansvarar över är enkel att boka och kräver därför inget formulär. Hon utför 

detta även eftersom hennes mål är att hennes infrastruktur ska vara tillgängligt för bokning. 

Hon känner sig måttligt förväntansfull när hon tillgängliggjort infrastrukturen. Systemet som 

finns med och hjälper henne är RIA Service. På baksidan är det IT-avdelnings uppgift att 

hantera datalagring av kalenderbokning med hjälp av RIA Service. 

 

Administratören väljer i det femte steget att tillgängliggöra kontakt via formulär, detta 

eftersom det är möjligt att använda hennes infrastruktur för mer komplicerade experiment om 

intressenten vill. Hon vill inte gå miste om möjligheten att bli kontaktad för mer avancerade 

experiment och skapar därför även denna tillgänglighet. Hon gör även detta för att hon vill få 

fler förfrågningar, men känner sig dock osäker på om hon vill ha förfrågningar via formulär 

då det känns krångligt. Hon använder sig av RIA Service. På baksidan är IT-avdelningen 

ansvarig för att hantera epostkonton som knyts samman med formuläret. Här används RIA 
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Service för att knyta ihop formuläret med förfrågningen till den ansvariges epostkonto på 

LTU. 

 

I det sjätte steget väljer administratören att lämna ut telefonnummer till infrastrukturens 

drifttekniker. Administratören väljer att göra detta så att intressenten ska ha möjlighet att 

kontakta teknikern för att få mer information. Hon får en känsla av lättnad då hon delegerar en 

del av ansvaret till en annan behörig. Här är det Forskningsämnet som ansvarar för att det 

finns personal samt att det är korrekt telefonnummer. 
 

 
 

Bild 4.6 - Administration av bokad forskningsinfrastruktur 

 

Administratören får i det sjunde steget en förfrågning på en bokning via ett formulär. 

Bokningen som notifieras via hennes epost är specificerad i formuläret och berör ett specifikt 

instrument som ska bokas tre dagar i juni månad. Hon får en känsla av lycka då det äntligen 

känns som att hennes hårda arbete ”bär frukt”. Det är IT-avdelningen som ansvarar för att 

förfrågningar hanteras korrekt i RIA Service. 

 

I det sista steget väljer administratören att granska och godkänna bokningen med målet att 

säkerställa att all information är korrekt. Hon känner att hon uppfyller en viktig roll när hon 

läser igenom bokningen och väljer att acceptera. Allting sker via RIA Service och på baksidan 

skickas ett automatiskt mail till intressenten som bokade infrastrukturen. 

 

De två User Journey Maps som tjänstekonceptet levereras i bygger vidare på de föregående 

ramverken. Analysen har använts för att klargöra de olika känslor, målen och behov som finns 

kring tillgängliggörandet av forskningsinfrastruktur. Under projektets gång har analyserna 

varit en essentiell del av att motivera varför vi har gjort det vi har gjort. Eftersom 

idégenerering skedde med utgångspunkter från analysen finns det delar av analysen som 

används för att motivera valet av tjänsten. 
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5 Diskussion & slutsatser 

I den här delen diskuterar vi studiens resultat kopplat till teorierna, vi diskuterar 

tjänstekonceptet som tagit fram i studien, hur den påverkar användarna och universitetet. Vi 

diskuterar även noterbara skillnader och likheter inom värdeskapande mellan de olika 

segmenten. Diskussionen tar avstamp i respondenternas krav som identifierades genom 

datainsamlingen och mynnar ut i studiens slutsatser. I slutsatserna summerar vi vårt resultat 

och rekommendationer vid fortsatt forskning och tänkbara förbättringar. 

 

Nedan har vi valt att ställa vi upp olika krav vi identifierat från respondenterna, för att sedan 

svara på dem och dra kopplingar till teorierna. Vi diskuterar kring tjänsteutveckling, värde 

och öppenhet. 

 

• Samtliga respondenter uttryckte en önskan om ett digitalt bokningssystem där alla 

forskningsinfrastrukturer finns tillgängliga, både internt och externt. 

 

Detta är någonting som faller i linje med digital tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, då 

verksamheten i viss mån tjänstefieras genom att tjänster effektiviseras. Utvecklingen ligger 

inom kategorin processinnovation, eftersom verksamhetens processer effektiviseras då 

majoriteten av arbetet sker digitalt istället för manuellt. Det bidrar även till en 

beteendeinnovation då användarnas beteende förändras vid användning av den digitala 

tjänsten. Användarna kan, istället för att gå till ansvarig person, nu boka 

forskningsinfrastrukturen digitalt i bokningssystemet (Kristensson et al., 2014). 

 

Respondenternas önskan om ett digitalt bokningssystem faller även i linje med det Boztepe 

(2007) definierar som värde genom erfarenhet, detta eftersom användarna upplever ett ökat 

värde när processen effektiviseras. Detta påstående stämmer även överens med det som Lusch 

& Vargo (2015) skriver, att värdet skapas när användaren upplever någon form av nytta, i 

detta fall genom en effektiviserad, digital, bokningsprocess. Det skapas även ett 

nyttjandevärde, då forskningsinfrastrukturen som nu tillgängliggjorts hjälper användaren att 

utföra en uppgift (Boztepe, 2007). 

 

Eftersom forskningsinfrastrukturerna som tidigare varit stängda nu tillgängliggörs, bidrar det 

till ökad öppenhet och framförallt inom tankesättet öppen infrastruktur. Med önskan kring ett 

öppet bokningssystem blir det enklare för utomstående att innovera och effektivisera olika 

processer samt skapa forskningsresultat med hjälp av de tillgängliga 

forskningsinfrastrukturerna (Fecher & Freisike, 2014). 

 

• Alla respondenter beskrev att de ville ha någon form av kompensation vid uthyrning 

av forskningsinfrastrukturen. Antingen i form av monetära medel eller 

medförfattarskap i forskningsprojekt. 

 

I och med den här konceptuella tjänsten har det konstaterats att en tjänsteinnovation kommer 

att ske. Utifrån kravet från respondenterna kommer tjänsteinnovationen dels rikta sig mot en 

affärsmodellsinnovation, eftersom sättet de genererar intäkter på kommer att förändras i viss 

mån. De kommer genom den ökade tillgängligheten generera mer intäkter då fler får tillgång 

till att boka forskningsinfrastrukturerna. Sättet som LTU genererar intäkter kommer också att 

förändras, då bokningar och betalningar sker genom den digitala tjänsten (Kristensson et al., 

2014). 
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Respondenterna uttryckte att de ville ha någon form av kompensation, antingen genom 

monetära medel eller genom medförfattarskap. Oavsett vilken typ av kompensation som 

genereras kommer ett ökat värde upplevas, i form av en ökad tillfredsställelse hos 

administratörerna. Eftersom administratörernas mål är att tillhandahålla, underhålla och 

tillgängliggöra dess forskningsinfrastruktur genereras värdet när en användare bokar genom 

den digitala tjänsten (Lusch & Vargo, 2015). Kompensation genom monetära medel hamnar 

under det Boztepe (2007) menar är värde genom utbyte och användning, då administratören 

får monetära medel vid uthyrningen. Om uthyrningen inte genererar monetära medel, utan ett 

medförfattarskap, kan istället ett socialt värde uppstå. Detta eftersom administratören kan 

uppleva ökad social status när dennes namn står med i forskningsprojektet som utfördes med 

hjälp av den forskningsinfrastruktur som administratören tillhandahåller. 

 

• Då forskningsinfrastrukturerna är unika i sig och kan vara komplexa uttryckte 

respondent A, B, D & E ett önskemål om tillgänglig personal på plats som kan hjälpa 

användarna. 

 

Eftersom LTU med hjälp av den här tjänsten tillgängliggör och erbjuder avancerade 

forskningsinfrastrukturer till samtliga intressenter bidrar det till en varumärkesinnovation. 

LTU stärker sitt varumärke per automatik, eftersom de tillhandahåller utbildad personal som 

support kring de avancerade forskningsinfrastrukturerna. Det innebär att vilken användare 

som helst kan använda utrustningen, vilket även bidrar till en ökad upplevelseinnovation. 

Eftersom användarna kan bruka avancerad utrustning som de inte har haft möjlighet att 

använda tidigare, bidrar det till en underlättad och ökad upplevelse (Kristensson et al., 2014). 

 

I och med detta krav från respondenterna stärker det Lusch & Vargos (2015) teori, att värde 

skapas tillsammans av olika aktörer. I detta fall är tre olika aktörer involverade som 

tillsammans, med hjälp av olika produkter och tjänster, skapar värde genom att utbyta 

kunskap. Detta utbyte av kunskap gör det möjligt för användaren att bruka 

forskningsinfrastrukturen, vilket leder till värdeskapande för samtliga aktörer (Lusch & 

Vargo, 2015). Boztepe (2007) menar att det skett ett fokusskifte inom forskningen kring 

design. Idag fokuserar vi inte på färger och former, utan på användarnas upplevelse. Detta 

krav från respondenterna bidrar till en ökad användarupplevelse eftersom avancerad 

forskningsinfrastruktur som inte vem som helst kan använda, nu tillgängliggörs och förenklas 

med hjälp av supportpersonal. Användarna och administratörerna upplever ett ökat värde i 

och med att utrustningen blir lättare att använda och brukbar för vem som helst. Som nämnt 

ovan bidrar kravet till en varumärkesinnovation, då det stärker LTU som varumärke. Detta 

ligger även i linje med det som Boztepe (2007) menar är symboliskt värde. Detta eftersom 

tillgänglig personal bidrar till ett symboliskt värde i form av ökad öppenhet och ett stärkt 

varumärke. Då individer som inte tidigare använt tjänsten nu får möjlighet att komma i 

kontakt med någon som kan hjälpa dem att använda tjänsten blir det mer öppet och 

tillgängligt. Och eftersom tillgänglig personal finns på plats leder det till ett starkare och mer 

professionellt varumärke utåt sett (Boztepe, 2007). 

 

Öppenhet är någonting som nämndes i stycket ovanför. Ökad support bidrar nämligen till 

ökad öppenhet i form av att fler intressenter kan använda sig av forskningsinfrastrukturerna. 

Eftersom utrustningen kan vara avancerad och komplex att använda har det tidigare varit svårt 

för vem som helst att bruka utrustningen. I och med den förändringen kan vem som helst, med 

hjälp av supportpersonal, använda utrustningen och det bidrar således till mer öppenhet och 

framförallt öppen infrastruktur (Fecher & Freisike, 2014). 
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• Respondent A & C uttryckte en önskan om ett digitalt bokningssystem som är enkelt 

och användarvänligt. 

 

Tjänsteinnovation handlar, enligt Kristensson et al., (2014), om att förstå användarens 

värdeskapande processer och underlätta dennes vardag på något sätt. Genom att utveckla den 

digitala tjänsten utifrån användarnas önskemål uppfylls precis detta genom att tilltala 

användarna och deras önskan. Genom att utforma tjänsten på ett enkelt och användarvänligt 

sätt genom tydliga funktioner rakt genom träffas användarnas värdeskapande processer. Detta 

hamnar än en gång under processinnovation, vilket syftar till att utföra en förändring som 

underlättar för användarna (Kristensson et al., 2014). Den enkla och användarvänliga tjänsten 

tilltalar användarna och deras behov, vilket ger dem ett ökat värde. Till detta krav kan det 

även knytas andra tjänsteinnovationer, såsom varumärkes- och upplevelseinnovation. 

Eftersom LTU med den här tjänsten framstår som ett universitet som tilltalar användarna och 

deras behov bidrar det med ett stärkt varumärke. Upplevelseinnovation kan knytas an till detta 

då tjänsten gör det enklare för användarna att få en bra upplevelse genom tjänsten 

(Kristensson et al., 2014). 

 

Här uppstår det som Boztepe (2007) beskriver som värde genom erfarenhet eftersom 

användarvänligheten upplevs vid användningen av tjänsten. Användarnas helhetsupplevelse 

förbättras i och med användarvänligheten när användaren brukar tjänsten. Precis som 

Holbrook (1999) skriver, finns inte värdet i tjänsten själv, utan i själva användandet som i och 

med detta krav på användarvänlighet ökar värdet vid användningen. Då värde är relativt och 

kontextuellt kan användarna värdera användarvänlighet på olika sätt, där vissa användare 

värderar det högt medan andra lägger mindre vikt på det. Detta beror helt på användarna 

själva, vilken kunskap de har kring liknande system och tillvägagångssätt (Boztepe, 2007). 

 

Detta krav ligger i samma linje som ovanstående, gällande öppenhet. Användarvänligheten 

bidrar till ökad öppenhet, då fler användare kan boka och använda tjänsten. I synnerhet 

hamnar detta krav under öppen infrastruktur, då tjänsten fokuserar på just infrastrukturer som 

effektiviserar och möjliggör forskning (Fecher & Freisike, 2014). 

 

• Respondent A, B & D tillhandahåller samtliga forskningsinfrastrukturer som består av 

olika påfyllnadsvaror. På grund av detta framkom behovet av att påfyllnadsvaror 

måste vara uppfyllt för de olika infrastrukturerna. 

 

Det som respondent A, B och D önskar faller i linje med det som Kristensson et al (2014) 

menar är en processinnovation. Detta eftersom arbetsbelastningen för den som tillhandahåller 

forskningsinfrastrukturen minskar och dennes arbetsprocess förenklas. Det sker även en 

smärre beteendeinnovation då administratörernas arbete och process förändras. I och med att 

forskningsinfrastruktur som kräver påfyllnadsvaror nu underhålls av en specifik 

supportperson slipper administratören själv sköta detta (Kristensson et al., 2014). 

 

För användarna skapas ett ökat värde i form av informationen om att påfyllnadsvaror alltid 

kommer finnas tillgängligt till de forskningsinfrastrukturer som kräver det. Detta ligger i linje 

med det som Boztepe (2007) definierar som värde genom erfarenhet, då värdet skapas redan 

vid gränssnittet av tjänsten. Här stärks även Lusch & Vargos (2015) teori om att värde 

samskapas gemensamt mellan olika aktörer. Kring detta krav är både administratören, 

supportpersonal och användaren medverkande i den värdeskapande processen och ser till att 

värde kan skapas (Lusch & Vargo, 2011). 
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- Respondent A uttryckte en önskan om ett bokningssystem som är anpassat för olika 

plattformar, såsom mobil, tablet och desktop. 

 

Respondent A vill ha ett bokningssystem som förenklar och förbättrar de processer som utförs 

vid hanteringen av forskningsinfrastrukturer. Respondenten önskar minskade och enklare 

processer. I och med denna önskan kommer tjänsten bidra till en processinnovation, då 

intressenternas processer förenklas (Kristensson et al., 2014). Förändringen kommer även 

beröra beteendeinnovation, då användarnas sätt att boka, hantera och tillhandahålla 

forskningsinfrastrukturer kommer att förändras. Användarna kan genom denna förändring 

sköta allt via deras telefon, tablet eller dator vilket även ger dem mer frihet (Kristensson et al., 

2014). 

 

Funktionen kommer även att beröra det som Boztepe (2007) definierar som värde genom 

erfarenhet. Det vill säga att värdet ligger i erfarenheten från att använda tjänsten. Värdet i 

tjänsten skapas vid användandet och funktionen hamnar därför inom denna kategori. Här är 

det viktigt att poängtera att värde är relativt och kontextuellt, det vill säga att olika användare 

kan uppleva värde på olika sätt (Boztepe, 2007). Vissa användare kan, i och med denna 

funktion, uppleva ett förköpsvärde. Värdet skapas då innan användningen eftersom 

användaren är medveten om den nya funktionen, dess flexibilitet och enkelhet. För användare 

som inte är medvetna om flexibiliteten kan ett högre efterköpsvärde uppstå, då användaren 

kan bli positivt överraskad efter användandet (Boztepe, 2007). 

 

Studien har, med syftet i åtanke, mynnat ut i en konceptuell tjänst som tillgängliggör, öppnar 

upp forskningsinfrastrukturer och skapar ett värdeerbjudande till samtliga intressenter. 

Tjänstekonceptet, RIA Service, som tagits fram i denna studie effektiviserar och underlättar 

användandet och administrationen av forskningsinfrastrukturer. Tjänsten bidrar med ett 

värdeerbjudande till dess intressenter, men även till universitet i sig. RIA Service bidrar till 

olika tjänsteinnovationer som alla hjälper universitetet på något sätt. Kristensson et al. (2014) 

definierar sex olika tjänsteinnovationer och dess innebörder, där detta tjänstekoncept berör 

fem av dessa. Vi anser att tjänstekonceptet berör processinnovation då tjänsten underlättar 

samtliga användares vardag. I och med denna tjänst blir det lättare att hitta, boka, administrera 

och underhålla forskningsinfrastrukturerna, vilket talar för en processinnovation. RIA Service 

bidrar även till att stärka LTU:s varumärke, och går då in på varumärkesinnovation. Detta 

sker eftersom forskningsinfrastrukturerna som tidigare varit svåra att boka nu öppnas upp och 

tillgängliggörs, vilket leder till att LTU ses som ett universitet som ligger i framkant. Av 

denna anledning stärks deras varumärke och status. Upplevelseinnovation är något som också 

vidrörs och berör framför allt användarna av forskningsinfrastrukturerna. I och med 

tjänstekonceptet blir det enklare för användarna att boka och använda 

forskningsinfrastrukturerna, vilket underlättar för användarna att bevittna nya upplevelser 

genom tjänsten. Universitetets sätt att generera intäkter kommer med hjälp av tjänsten att 

förändras, vilket bidrar till en affärsmodellsinnovation. RIA Service kommer generera fler 

uthyrningar av forskningsinfrastrukturer vilket genererar mer intäkter till universitetet. Den 

femte innovationen som tjänsten kommer beröra är beteendeinnovation. Både användarna 

som bokar och administratörerna som tillhandahåller forskningsinfrastrukturer kommer 

påverkas av beteendeinnovationen. Båda segmentets beteende kommer att förändras i och 

med att bokningar, planering och tillgängliggörandet sker via tjänsten RIA Service, som är 

tillgänglig i både mobilen, tableten och datorn. På så vis ändras användarnas beteende när de 

ska utföra eller ta hand om bokningar. 
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Tjänstekonceptet har utvecklats med användarnas tankar och krav i fokus, vilket Lusch och 

Vargo (2008) menar är viktigt för att skapa ett genuint värde. Det värde och fördelar som 

kommer från tillgängliggörandet av forskningsinfrastrukturerna presenterades i resultatet och 

dess analys. Utöver respondenternas ökade värde sker det även ett växande värde för 

universitetet. I och med att RIA Service bidrar till större tillgänglighet får universitetet större 

chans att få finansiella bidrag från Vetenskapsrådet. Eftersom Vetenskapsrådet kräver att 

forskningsinfrastrukturer vid universitetet är mer öppet och tillgängligt för andra universitet 

och intressenter att boka blir tjänsten aktuell (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

Resultatet och analysen visar att värde och värdeskapande är unikt och kontextuellt, det vill 

säga att värde upplevs och skapas på olika sätt från användare till användare. Med hjälp av de 

olika analyserna som använts i studien har vi identifierat att värde kan upplevas på olika sätt, 

både mellan de olika segmenten men även inom samma segment. Ett krav från 

respondenterna var att de som tillhandahåller forskningsinfrastrukturer vill ha någon form av 

kompensation vid uthyrning av en forskningsinfrastruktur. Kompensationen kunde enligt 

respondenterna antingen vara monetära medel eller medförfattarskap. Genom den här 

kompensationen kunde vi se att olika värden skapades, för samma segment. Respondenterna 

som önskade kompensation genom monetära medel skulle uppleva det som Boztepe (2007) 

menar är värde som utbyte och användning. Detta värde skulle upplevas eftersom utbyte av 

monetära medel är det grundläggande i denna värdeskapande process. För de respondenter 

som föredrar medförfattarskap skulle ett socialt- och känslomässigt värde uppstå, då deras 

namn kommer stå med i forskningsprojekt (Boztepe, 2007). Respondenterna skulle uppleva 

ett ökat värde när de läser sina namn i de forskningsprojekt som utförts med hjälp av den 

utrustning de hyrt ut. 

 

I resultatet och analysen kunde vi även se liknelser i de värdeskapande processerna mellan de 

olika användarsegmenten. Användarna som bokar forskningsinfrastruktur tyckte att dagens 

lösning var mindre bra och saknade bland annat tydlighet och tillgänglighet. Detta var även 

något administratörerna, de som tillhandahåller forskningsinfrastrukturen betonade. Eftersom 

samtliga respondenter vill tillgängliggöra sina forskningsinfrastrukturer vill de att tydligheten 

och tillgängligheten ökar med hjälp av en tjänst. Här kunde vi alltså se ett samband mellan de 

olika segmenten och deras värdeskapande processer. I detta fall skulle användarna få ett ökat 

värde genom erfarenhet, då värdet uppstår vid användandet av tjänsten (Boztepe, 2007). 

 

Som nämnt och exemplifierat ovan har vi kunnat identifiera en rad likheter från 

respondenternas svar, kopplat till de teorier vi utgått från. Detta anser vi styrker 

trovärdigheten i de teorier vi valt att använda oss av. Samtidigt upplever vi att värde varit 

väldigt svårt att definiera och ta på, vilket gör det svårare att konkretisera precis var värdet 

finns och upplevs. Som hjälp till detta har vi de olika ramverk vi använt oss av, inte minst 

User Journey Map (Uxmastery, 2018), som beskriver användarnas tankar grundligt. 

Ramverket har hjälpt oss identifiera problematiska delar i tjänsten som vi fått finslipa under 

den utvecklande processen. 

 

Öppen tillgänglighet, öppen innovation och öppen data är tre underkategorier till öppenhet 

(Fecher & Freisike, 2014). Vi anser att RIA Service är en tjänst som riktar sig till just 

öppenhet och samtliga underkategorier som benämnts i denna studie, då 

forskningsinfrastrukturerna genom denna tjänst öppnas och tillgängliggörs till samtliga 

intressenter. Eftersom vi tagit avstamp i användarnas tankar, behov och krav tilltalar denna 

tjänst just dem. Samtliga respondenter betonade vikten av ett digitalt bokningssystem där alla 

forskningsinfrastrukturer finns tillgängliga, både internt och externt. Detta är något som RIA 
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Service bidrar med, och tillför därför med ökad öppenhet. Intressenter som vill boka 

forskningsinfrastrukturer kan, med hjälp av tjänsten, lokalisera och boka 

forskningsinfrastrukturerna på ett enklare och effektivare sätt. Intressenterna kan vara interna 

medarbetare vid LTU eller externa intressenter som önskar att nyttja 

forskningsinfrastrukturerna vid universitetet. Denna tillgänglighet tilltalar tre tankesätt som 

Fecher och Freisike (2014) definierat. Det pragmatiska synsättet berörs, då samtliga forskare 

får tillgång till forskningsinfrastrukturerna och kan samarbeta på ett bättre och effektivare sätt. 

Tjänsten har en inverkan på synsättet kring öppen infrastruktur, av samma anledning som 

ovan, då forskare vid de olika universiteten får tillgång till forskningsinfrastrukturerna och 

deras arbetsprocess blir effektivare. Eftersom samtliga intressenter får tillgång till 

forskningsinfrastrukturerna och inte bara forskare, bidrar det även till det offentliga synsättet 

kring öppenhet. Synsättet fokuserar på allmänheten och dess rätt att ta del av vetenskap, vilket 

denna tjänst bidrar till. 

 

RIA Service bidrar till öppenhet i form av ökad support och tillgänglig personal. Då det finns 

forskningsinfrastrukturer som är avancerade och kan vara svåra att använda uttryckte 

respondenterna en önskan om att expertis ska finnas på plats för att hjälpa användarna. Detta 

är något vi implementerat i RIA Service, där administratören har möjlighet att specificera 

tillgängligheten av den forskningsinfrastruktur han/hon tillhandahåller. Detta innebär bland 

annat att administratören väljer om expertis ska finnas på plats för att hjälpa användarna att 

bruka forskningsinfrastrukturen. Denna funktion bidrar till ökad öppenhet då intressenter som 

tidigare inte kunnat använda forskningsinfrastrukturen nu får hjälp med användandet och kan 

utföra mer avancerade experiment och uppgifter. 

 

I och med att forskningsinfrastrukturerna öppnas upp till allmänheten anser vi att en del risker 

uppkommer, något som respondenterna inte pratade om. Risker kring sabotage och oönskade 

resultat är något vi anser ökar i och med öppenheten. Intressenter kan i och med den ökade 

öppenheten boka forskningsinfrastrukturer utan uppsikt, och medvetet eller omedvetet skada 

eller förstöra forskningsinfrastrukturen. Det här är något vi funderat kring, som ingen av 

respondenterna nämnde. Vi anser att detta är något som bör ses över vid fortsatt forskning 

inom samma område, eller om en liknande tjänst ska utvecklas. Det finns även en risk att 

intressenter som använder forskningsinfrastrukturer får fram oönskade resultat som kan 

användas på sätt som de inte är ämnade (Sciencemag, 2012). Risken för detta kan anses liten, 

men att den ändå finns och bör ses över, vilket vi rekommenderar vid fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur olika användare upplever värde genom ökad 

öppenhet av forskningsinfrastruktur. För att undersöka detta har vi designat ett 

värdeerbjudande tillsammans med en konceptuell tjänst som tillgängliggör 

forskningsinfrastrukturer till universitetets olika intressenter. En induktiv vetenskaplig ansats 

har använts i denna studie och metoden som har genomförts är en tolkande fallstudie. Som 

datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med ett urval av fem 

högutbildade respondenter. De fem respondenterna har antingen varit ansvariga för- och/eller 

brukare av forskningsinfrastruktur. Studien följde de etiska principer som Bryman & Bell 

(2013) beskriver, där ibland informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. För att skapa förståelse och bygga en grund för skapandet av 

tjänstekonceptet användes analysmetoden Data Display and Analysis som Saunders et al. 

(2012) beskriver. Data reducerades med hjälp av transkriberingar för att sedan analyseras 

gentemot det teoretiska ramverk som skapas i studien. Analyserna presenterades i ramverket 

Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014) som blev utgångspunkten för utvecklandet av 
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tjänstekonceptet. Det följande ramverket, Concept and Value Proposition, (Lean Service 

Creation Handbook, 2018) skapades med hjälp av den kunskapen som utvunnits ur Value 

Proposition Canvas (Osterwalder, 2014). Sedan användes ramverket Idémall som 

konkretiserade tjänstekonceptet utifrån en specifik kontext. För att bygga vidare på Idémallen 

samt för att bemöta studiens syfte skapades och levererades tjänsten i form av två User 

Journey Maps, en som visar användarens perspektiv och en som visar administratörens 

perspektiv.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur olika användare upplever värde genom ökad 

öppenhet av forskningsinfrastruktur och designa ett värdeerbjudande. Studien syftade även till 

att designa en konceptuell tjänst som tillgängliggör forskningsinfrastrukturer till universitetets 

olika intressenter. För att besvara syftet har vi genomfört en fallstudie med en tolkande 

karaktär vid Luleå Tekniska Universitet där vi besvarade två forskningsfrågor: 

 

- Vilka värden kan en ökad öppenhet av forskningsinfrastruktur skapa för dess intressenter 

och hur skiljer sig värdet åt mellan användarna? → Värde är ett begrepp som är svårt att ta 

på och konkretisera. Boztepe (2007) skriver att värde är relativt och kontextuellt, vilket 

innebär att en funktion i tjänsten kan värderas och uppfattas olika beroende på användaren 

och dennes preferenser. Vi har identifierat en rad olika definitioner av värde som användarna 

kan uppleva vid användningen av tjänsten. Det upplevda värdet mellan användarsegmenten 

skiljer sig vid vissa frågor och funktioner, medan det vid andra stämmer bra överens med 

varandra. I studien har vi upplevt det Boztepe (2007) beskriver, att värde är relativt och 

kontextuellt, personligt för specifika användare. Värdet för användarna skapas i och med att 

forskningsinfrastrukturerna blir lättare att använda och mer tillgängliga. Eftersom tjänsten 

skapar möjligheten för administratörerna att skräddarsy hur användaren får tillgång genom 

tjänsten blir det fler forskningsinfrastrukturer som kan öppnas upp och tillgängliggöras. Då 

öppenhet och tillgänglighet är viktigt för att användarna ska kunna utveckla och forska, 

skapar ökad information ett värde eftersom användarna får reda på hur viss utrustning ska 

användas för att de ska kunna användas i deras arbete. Värdet som uppstår för 

administratörerna är att de får fler valmöjligheter, dels eftersom de har möjligheten att 

specificera hur en användare får tillgång till forskningsinfrastrukturen. Här skapas ett ökat 

värde eftersom tidigare komplikationer som förhindrat att användarna bokar tjänsten nu kan 

undvikas. Administratörerna får också ett ökat värde genom ökad kontroll. Eftersom viss 

forskningsinfrastruktur är unikt anpassade av forskare för att lösa specifika problem kan 

administratören behålla kontroll över användandet genom att avgöra när utrustningen får 

användas och av vem. 

 

- Hur kan öppenheten av forskningsinfrastruktur förbättras med hjälp av digitala tekniker? → 

Forskningsinfrastrukturerna öppnas till allmänheten för att både skapa ett symboliskt och 

praktiskt värde. Enligt Chesbrough (2003) bidrar öppenheten till att skapa nya och kreativa 

lösningar. Med hjälp av att ge administratörer möjligheten att skräddarsy tillgången till deras 

forskningsinfrastrukturer förbättras och förenklas öppenheten med hjälp av den konceptuella 

tjänst vi utvecklat. Det bidrar till öppenhet eftersom administratörerna kan skapa 

bokningsmöjligheter, vilket undviker komplikationer för användare. Vi har utgått från 

användarnas önskan, deras krav och behov vid utvecklandet vilket säkerställer att tjänsten 

tilltalar just dem. Genom att utveckla tjänsten för olika plattformar, såsom mobil, tablet och 

desktop nyttjar vi dagens teknik och tillgängliggör forskningsinfrastrukturerna ytterligare. Nu 

kan användarna boka och tillhandahålla forskningsinfrastrukturerna mer flexibelt via mobilen 

eller tableten utan att vara stationerad vid exempelvis universitetet. Eftersom vissa användare 

inte vet hur viss utrustning ska användas skapar möjligheten att boka personal på plats eller 
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kontakt till driftansvarig öppenhet. Eftersom personalen kan hjälpa användaren att bruka 

utrustningen försvinner problemet med avancerad utrustning. Detta skapar ett praktiskt värde 

eftersom det skapar nytta i användandet i tjänsten. 

 

En slutsats vi kan dra från detta är att, vid utveckling av en tjänst, konceptuell eller skarp, 

berörs olika delar av tjänsteinnovation. Verksamheten behöver således ha god kunskap och 

vetskap om att tjänsten kan påverka flera delar av verksamheten som nödvändigtvis inte var 

planerade. Vid utvecklingen är det även viktigt att fokusera på användarna och inte på vad 

utvecklingsteamet upplever som viktigt och värdeskapande. En annan slutsats vi kan dra är 

att, trots att det skrivs mycket om användarvärde, upplevt värde och värdeskapande processer 

är värde just relativt och kontextuellt. Olika användare upplever värde på unika sätt och det är 

svårt att precisera och pricka in samtliga värdeskapande processer. Vid utvecklingen av en 

tjänst är det således svårt att tilltala samtliga användare och det kan därför vara bra att ta ett 

steg tillbaka för att få ett grepp om helhetsbilden och fokusera på de krav och behov som 

anses viktigast. 

 

Den här studien har utförts vid Luleå Tekniska Universitet och riktat sig till dess användare 

och intressenter. Eftersom problemen som tagits upp i studien även påverkar andra universitet 

anser vi att detta resultat kan användas som utgångspunkt vid utvecklandet av en liknande 

lösning vid ett annat universitet. Genom att ta del av studien, tillvägagångssättet, resultatet 

och våra tankar kring utförandet, går ett liknande resultat att uppnå. Vi anser att den här 

studien kan användas som referensram och en pelare att luta sig mot vid utvecklandet av en 

liknande tjänst. 

 

5.2 Framtida forskning 
Vid framtida forskning inom samma område vore det intressant att undersöka aspekter kring 

säkerhet. Respondenterna i denna studie nämnde ingenting om säkerhet, vilket vi författare 

reagerade på. Här vore det intressant att se om respondenter som är insatta i projektet hade 

svarat på ett annorlunda sätt, eller om en omdefiniering av intervjufrågorna hade lett till ett 

annat resultat, mer inriktat på säkerhet. 

 

Fortsatt forskning inom området värde och öppenhet inom ett perspektiv på digital 

tjänsteutveckling hade behövts för att skapa nya utvecklingsmöjligheter samt för att skapa 

mer kvalitativa tjänster. Än fler undersökningar hade kunnat fastställa hur administratörerna 

ska eller kommer att använda den nya möjligheten de får med RIA Service samt om de väljer 

att självmant lägga upp information om deras forskningsinfrastrukturer. Det finns möjlighet 

för framtida forskare att designa en tjänst eller att utforma en policy som motiverar de som 

administrerar forskningsinfrastrukturerna att bidra med information samt att anamma 

möjligheterna gällande öppenhet. 
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7 Bilagor 
Nedan listas de bilagor som tillhör studien. Bilagorna listas här för vidare läsning kring de 

områden som innehållit bilagor. 

7.1 Intervjufrågor 

• Intern inom LTU som tillhandahåller forskningsinfrastruktur 
 

Vad heter du och vad arbetar du med? 
 

Beskriv det infrastruktur du tillhandahåller. Vilken typ av utrustning är det? 
• Hur är det ett hjälpmedel? Sparar det tid? Kraft? 

 
 

Hur ofta används det? 
• Dagligen? Någon gång i veckan? 

 
 

Vem/vilka använder det i dagsläget? 
• Bara du? En institution? Bara professorer? 

 
 

Finns det personal på plats som kan ta emot ”kunder”? 
• Behövs personalen? Ser du någon annan lösning än en fysisk person som tar emot 

kunderna? 
 
 

Hur ser tillgängliggörandet av infrastrukturen ut idag? 
• Bokning på internet? Telefon? Går infrastrukturen att hitta på någon hemsida? Tillgänglig för 

externa? 
 
 

Vill du tillgängliggöra infrastrukturen till fler? 
• Varför/inte? Om ja, till vilka intressenter? Varför? 

 

Hur tycker du att tillgängliggörandet kan förbättras? 
• På vilket sätt? Hur? Varför? 

 

Vad gillar du med dagens lösning gällande tillgängliggörandet? 
• Vad är bäst respektive sämst med dagens lösning? 

 

Hur hade drömscenariot sett ut för dig gällande tillgängliggörandet? 
• Varför är detta drömmen? Hur blir det bättre? 
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• Intern inom LTU som bokar/använder forskningsinfrastruktur 
 

Vad heter du och vad arbetar du med? 
 

Vilken typ av infrastruktur brukar du boka? 
• Varför just den? Hur hjälper den dig? 

 

Hur ofta utför du en bokning? 
• Dagligen? 1 gång i veckan? 

 

Hur ser det ut när du ska boka? Vilka steg går du genom? 
• Upplevs det krångligt? Lätt? Bra? Dåligt? Varför? 

 

Vad är det jobbigaste vid bokningen? 
• Varför är det jobbigt? På vilket sätt kan det förbättras? 

 

Vad är det bästa med dagens system? 
• Varför är det bra? 

 

Vilket råd skulle du ge till någon som ska boka/använda infrastruktur för första 
gången? 

• Tänk på detta… Klicka inte där… Gör detta först... 

 

Om det fanns ett sätt att göra bokning enklare för dig vad hade det varit? 
• Varför? Hur blir det enklare? 

 
 

Vad är viktigaste enligt dig för att ett bokningssystem ska vara framgångsrikt? 
• Varför? 

 

Hur hade drömscenariot sett ut för dig gällande tillgängliggörandet? 
• Varför är detta drömmen? Hur blir det bättre? 

 


