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Sammanfattning 

 
 
Bakgrund/problemformulering:	Elbolagen	står	inför	en	utmaning	att	möta	
kundbehov,	erbjuda	ökad	service	och	utveckla	nya	digitala	tjänster	som	möter	
elkundernas	värdeskapande	processer	i	deras	kontext	för	elförbrukning.	
Elbolagen	står	inför	en	transformation	att	gå	från	ett	produktorienterat	företag	
till	att	tjänstefieras.	En	omställningsprocess	där	kundinvolvering	i	
tjänstedesignprocessen	är	central	för	att	utveckla	kundanpassade	digitala	
tjänsteerbjudanden	för	att	öka	värdet	på	kärnprodukten	el.	Syftet	med	studien	
är	att	utveckla	en	behovsdriven	tjänstedesignprocess	som	stödjer	elbolagens	väg	
mot	tjänstefiering.	Uppsatsen	ska	bidra	med	en	ökad	förståelse	för	utmaningar	
och	möjligheter	för	elbolagens	omställning	mot	tjänstefiering	och	vikten	av	
kundinvolvering	i	tjänstedesignprocessen.	Metod:	Studiens	empiri	samlades	in	
genom	en	kvalitativundersökningsmetod	där	workshop	med	två	övningar	samt	
en	avslutande	fokusgruppdiskussion	genomfördes.	Urvalet	bestod	av	fem	
studenter	vid	LTU	universitet	som	är	kund	hos	ett	elbolag.	Resultatet	av	studien	
är	en	tjänstedesignprocess	om	5	faser	som	bidrar	till	en	ökad	förståelse	för	
utmaningar,	möjligheter	och	kunskap	som	är	centralt	vid	elbolagens	omställning	
att	tjänstefieras.	Processens	output	är	ett	tjänstekoncept	som	visar	centrala	delar	
som	elbolagen	kan	ta	del	av	för	att	utveckla	eller	komplettera	befintliga	tjänster.	
Processen	visar	hur	och	varför	kunderna	bör	involveras.	 
   
Nyckelord:  
Tjänstedominant logik, tjänstefiering, tjänsteinnovation och värdeskapande processer, 
tjänstedesign, människocentrerade designprocesser, behovsdriven tjänsteutveckling 
och kundinvolvering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

 
 
Backround/Problem:	Electricity	companies	face	challenges	to	meet	customer	
needs,	offer	increased	service	and	develop	new	digital	services	that	meet	the	
value-creating	processes	of	their	customers	in	their	context	of	electricity	
consumption.	Further	on,		electricity	companies	are	currently	in	a	tranformation	
process,	fom	being	a	product-oriented	company	to	being	a	service-oriented	
company.	It	is	a	transformation	process	in	which	customer	involvement	in	the	
service	design	process	is	central	when	developing	customized	digital	service	
offers	that	increase	the	value	of	their	core	product,	electricity.	The	purpose	of	
the	study	is	to	develop	a	needs-driven	service	design	process	that	supports	the	
electricity	companies'	road	towards	servicification.	The	study	will	contribute	to	
an	increased	understanding	of	the	challenges	and	opportunities	of	the	electricity	
companies'	shift	towards	servicification	and	the	importance	of	customer	
involvement	in	the	service	design	process.	Research	method:	The	empirical	
study		consisted	of	a	workshop	and	a	focus	group	with	five	participants	which	is	
customers	of	electricity	companies.	Results	&	conclusions:	The	result	of	the	
study	is	a	service	design	process	of	5	phases	that	contribute	to	a	greater	
understanding	of	the	challenges,	opportunities	and	knowledge	that	is	central	to	
the	energy	companies'	transition	to	servicification.	The	output	of	the	process	is	a	
service	concept	that	shows	the	key	elements	that	electricity	companies	need	to	
consider	in	order	to	develop	or	complement	existing	digital	services.	The	process	
shows	how	and	why	customers	should	be	involved	in	the	process.		
 
Keywords:  
Service dominant logic, servicification, service innovation, value creation processes, 
servicedesign, human-centered design processes, need-driven service development, 
customer involvement.  
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1. Introduktion 
 

I denna del kommer en inledning till ämnet att presenteras för att läsaren få en 
övergripande förståelse. Därefter följer en problemformulering om elbolagets 
omställning mot tjänstefiering och till sist presenteras syftet med uppsatsen med 
tillhörande frågeställningar. 

 
Under	 mitten	 av	 1800-talet	 arbetade	 80	 procent	 av	 Sveriges	 befolkning	 i	
jordbruket	 vilket	 är	 en	markant	 skillnad	 från	 idag	 där	 andelen	 är	 två	 procent.	
Istället	arbetar	 idag	80	procent	 inom	 tjänstesektorn	och	nästan	vartannat	 jobb	
finns	 i	 en	 kunskapsintensiv	 tjänsteorganisation.	 Delar	 av	 tjänstesektorn	 har	
“industrialiserats”	 genom	 att	 integrera	 modern	 informationsteknologi	 i	 hela	
verksamheten	 (Jordahl,	 2012).	 Den	 digitala	 tekniken	 utvecklas	 snabbt	 och	
karaktäriserat	för	många	företag	idag	är	investeringar	i,	och	att	bygga	vidare	på	
befintlig	 IT-infrastruktur	 och	 informationssystem	 (Weib,	 Zolonowski,	 Warg	 &	
Schuster,	 2018).	 Det	 senaste	 årtiondets	 ökade	 fokus	 på	 tjänster	 inom	 den	
socioekonomiska	sektorn,	 i	kombination	med	den	transformerade	utvecklingen	
för	 information	 och	 kommunikationsteknologier	 (IKT)	 skapar	 möjligheter	 för	
tjänsteinnovation.	 Stora	 företag	har	 tagit	 till	 sig	digitala	 tjänster	 som	en	motor	
för	företagets	tillväxt	och	konkurrenskraft	(Barrett,	Davidsson,	Prabhu	&	Vargo,	
2015).	 
 
Digitaliseringen medför krav på att företagen är mer mottagliga för kundernas behov 
och även bjuda in och inkludera dem att engagera och integrera med företagets 
resurser för att skapa värde (Weib et al., 2018). Framgångssagor såsom Apples iPhone 
och plattformen Amazon visar hur digitaliseringen av väletablerade företag förändrar 
den industriella strukturen till ett konkurrerande landskap där branschgränser suddas 
ut. Det visar på hur digitaliseringen har transformerat design, produktion, distribution, 
prestanda och användning av både produkter och tjänster (Yoo, Henfridsson & 
Lyytinen, 2010). Idag är inte längre tjänster och produkter begränsad till en lokal 
marknad, internets utveckling har bidragit till en obegränsad marknad och ett brett 
sortiment av produkter och tjänster. Tillgängligheten är obegränsad för alla på jorden 
som har internetanslutning (Hull, Hung, Hair & Perotti, 2007). Ledare på strategisk 
nivå i företag måste fatta viktiga beslut om att införa nya strategiska och operativa 
förmågor för att upprätthålla sig i den digitala eran och skapa unika värdeerbjudanden 
till kunderna (Yoo et al., 2010). Tjänsteinnovation är en passande strategi för de 
företag som konkurrerar i den digitala och pågående transformationen som vill 
förändra sina affärsmodeller och ta ett serviceperspektiv på deras värdeskapande. Att 
se värdeskapande genom ett tjänsteperspektiv är centralt för att svara på dagens 
utmaningar i den digitala eran (Weib et al., 2018). 
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Elbolagen står inför en transformation att kunna möta kundbehov, erbjuda ökad 
service och skapa värde för elkunderna för att stå sig konkurrenskraftig på marknaden 
(Gårdbro & Georgas, 2013). Gårdbro och Georgas (2013) påpekar ett skifte för 
elbranschen år 1996 då den svenska elmarknaden avreglerades och konkurrens 
införskaffades i produktionen av handel med el. Den öppna konkurrensen på 
marknaden har bidragit till att nya aktörer gett sig in på marknaden i tron på att nå 
flera kundsegment och erbjuda produkter och tjänster med högre värde för kunden än 
konkurrenterna (Gårdbro & Georgas, 2013). En elrapport från SKI (Svenskt 
kvalitetsindex) (2017) påpekar att flertalet av elbolagen dessvärre endast konkurrerar 
på elpriser och att relationen mellan elkunden och elbolaget idag är bristfällig. 
Gårdbro och Georgas (2013) påpekar en viktig tanke att elbolagens “erbjudande” till 
kunder är el, en homogen produkt som inte förändras om kunden byter till ett annat 
elbolag (Gårdbro & Georgas, 2013).  
 
Elbolagen står därmed inför konkurrens om att vinna kunderna, där de måste kunna 
erbjuda något mer än bara deras produkt el, som för kunden är densamma oavsett 
vilket elbolag de väljer. Vargo och Lusch (2015) menar att utvecklingen i samhället 
har drivits mot att utveckla tjänster för att skapa konkurrensfördelar och erbjuda 
kunder värde för att skapa kundlojalitet. Jordahl (2012) förklarar att resurser inte har 
ett värde i sig, utan att värdet uppstår när resurser används och samskapas alltid med 
kunden. Centralt för elbolagen blir därmed att förstå hur deras kunder använder 
elbolagets resurs/produkt “el”. Det förklarar vidare vikten för elbolagen att samskapa 
med kunden och inkludera dem i utvecklingsprocessen för nya tjänster. Det som 
Kristensson et al., (2014) menar med att skapa en förståelse för kundens 
värdeskapande processer för att fånga det värdet som kunden upplever i deras kontext.  

1. 2 Problemställning 

Elbolagens utmaning är att utveckla tjänster, som utöver el, är värdeskapande och 
stöttar kundernas behov i deras kontext för elförbrukning. Det innebär för elbolagen 
att de bör gå från ett produktorienterat synsätt till ett tjänsteorienterat synsätt dvs. att 
tjänstefieras. Lagerholm och Grahn (2015) förklarar att tjänstefiering är när 
tillverkande företag går mot att i ökad grad arbeta enligt tjänstelogik/värdelogik som 
erbjuder värde för både befintliga kunder men även nya kunder inom nya områden. 
Tjänstefiering är en process som inte tar slut och det är därför viktigt för att skapa en 
balans mellan varor och tjänster som möter kundernas värdeskapande processer.  
 
Helgesson (2017) menar vidare att tjänstefiering handlar om en omställningsprocess, 
att utveckla ett ökat utbud av kundanpassade erbjudanden som kombinerar varor, 
tjänster, support, självbetjäning och kunskap för att öka värdet av kärnprodukten. 
Vidare ställer digitaliseringen krav på att företagen är mer mottaglig för kundernas 
behov och att  inkludera dem att integrera med företagets resurser för att skapa värde 
(Weib et al., 2018). Det är det som Gårdbro och Gerogas (2013) påpekar är erkänt 
centralt för elbolagen idag att erbjuda ett högre värde till kunderna än konkurrenterna. 
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Studier visar att företag idag bör se kunderna som en extern kunskapsresurs och 
inkluderas i utvecklingsprocessen för nya tjänster för att möta de behov och krav som 
finns i och med det ökade utbudet av digitala tjänster (Saffari & Meigounpoory 2014). 
För att elbolagen ska stå sig konkurrenskraftig på marknaden är det därmed vidare 
centralt att involvera elkunderna i processen för nya digitala tjänster och möta 
behoven som finns i deras kontext för elförbrukning. 

1. 3 Syfte  

Utifrån den inledning och problemformulering som har beskrivits blir vårt syfte med 
studien därmed att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som stödjer 
elbolagens väg mot tjänstefiering. Uppsatsen ska bidra med en ökad förståelse för 
utmaningar och möjligheter för elbolagens omställning mot tjänstefiering och vikten 
av kundinvolvering i tjänstedesignprocessen. 
.  
F1: Vad handlar tjänstefiering om för elbolag? 
F2: Hur bör elbolags kunder involveras i tjänstedesignprocessen? 
F3: Vilka delar är centrala i ett tjänstekoncept för elbolag? 
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2. Teori 
 

Det teoretiska ramverket introducerar läsaren över en förståelse hur varudominant 
logik skiljer sig från tjänstedominant logik. Det ska visa på vikten av ett 
tjänstedominant synsätt som en viktig motor för företag med en omställning till att 
tjänstefieras från ett produktorienterat synsätt. Följt av tjänstefiering och 
tjänsteinnovation som visar hur tjänsteföretag kan arbeta med innovation och 
utvecklingsprocesser för att möta kundernas behov, problem och värdeskapande 
processer. För att beskriva hur kunder kan involveras i en sådan process handlar 
senare kapitel om kundinvolvering, behovsdriven tjänsteutveckling 
tjänstedesignprocess. Tjänstedesignprocessen visar mer ingående hur design för 
tjänster ser ut idag, där människocentrerade processer visar vidare på vikten av 
kundinvolvering och hur processen kan se ut. Avsnittet om behovsdriven 
tjänsteutveckling visar mer djupgående på hur man som företag kan fånga de behov 
som kunderna har, hur de inkluderas i processen och varför det är centralt. 

 
 
Bild 1 nedan ska vägleda läsaren genom uppsatsen. Modellen illustrerar det teoretiska 
ramverket kopplat till syftet med studien. Modellen uppdateras med utökat innehåll 
längs uppsatsens olika delar för att underlätta för läsaren.  

Bild 1: Egen modell. Illustration över hur syftet kopplar till teoretiska ramverkets olika delar.  
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2.1. Från varudominant logik till tjänstedominant 
logik 

Varudominant logik 
Varudominant logik handlar om att skapa och sälja en produkt. Värdet skapas där 
produkten produceras samt det pris som kunden är villig att betala. När kunden köper 
varan överförs värdet i och med transaktionen. Denna logik ligger också i grund att 
framställa de perfekta produkterna, snarare än att vara användarorienterade och se till 
vad kunden egentligen vill ha. Den varudominanta logiken har på senare år fått kritik 
eftersom att den grundar sig i ett varutänk där företaget är mer central än vad kunden 
är (Vargo & Lusch, 2015). De förklarar att kunderna sågs som mottagare av varan och 
därför blev kunden mer passiv i processen av utveckling av produkter. Detta innebär 
vidare att det är ointressant för företagen vad kunderna gör med produkten eller hur 
mycket de egentligen använder den. Vargo och Lush (2015) menar vidare att på 
senare år har kritiker börjat kalla den varudominanta logiken för 
“tillverkningslogiken” eller “gammal företagslogik”. Detta beror på att utvecklingen 
har drivits i samhället där tjänster har utvecklats för att skapa konkurrensfördelar och 
för att behålla och erbjuda kunder värde för att skapa kundlojalitet (Vargo & Lusch, 
2015). Det ökade tjänsteinnehållet i industrins produkter stärker tjänstelogikens 
relevans (Jordahl, 2012). 
 
Tjänstedominant logik 
Under de senaste årtiondena har de ledande företagen enligt Vargo och Lusch (2006) 
förespråkat behovet av fokusera det tillverkande företaget från att fokusera på 
produktion, dvs. tillverkande varor, till ett fokus på leverans av tjänster. Motiveringen 
av dessa initiativ är analoga med övergången från tillverkning till tjänsteekonomi i 
industriländer, men även globalt. Det beror på att nästan alla ekonomier producerar 
och utbyter fler tjänster än varor, därmed kräver det en ökad uppmärksamhet på 
tjänster (Vargo & Lusch, 2006). Utifrån en tjänstedominant logik (SDL) definieras en 
tjänst som användningen av resurser för att skapa värde för en aktör (Jordahl, 2012). 
En central utgångspunkt är att resurser inte har ett värde i sig utan att värdet uppstår 
när resurser används och samskapas alltid med en kund eller användare (Jordahl, 2012 
; Skålén, Gummerus, von Koskull & Magnusson, 2015).  
 
Lusch och Nambisan (2015) beskriver vidare att SDL betonar alla sociala och 
ekonomiska aktörer där integrering av olika resurser sker för att skapa värde. Det 
grundar sig inte bara på aktörernas organisation (ekosystem) och mötesplatser för 
utbyte av tjänster (plattform), utan också av processen med värdeskapande och 
tjänsteinnovation, det vill säga de aktiviteter som ligger till grund för 
resursintegrationen och de underförstådda aktörerna. Aktörerna köper ett företags 
erbjudande eftersom dem ser det som en viktig lösning som en del av en större 
lösning dem behöver eller vill integrera med andra resurser. Därmed är de aktörerna 
som gynnas alltid en del av värdesamskapande (Lusch & Nambisan, 2015). Centralt 



	

	 6	

för SDL är att företagen skapar värde för kunderna genom värdeerbjudanden som 
möter kundernas behov (Skålén et al., 2015). 

2.2 Tjänstefiering och processen  

Kristensson et al. (2014) menar att ett produktorienterat företag har ett synsätt där 
produkten skapar intäkter medan tjänster ses som en kostnad. Till skillnad från ett 
tjänsteorienterat företag, där tjänsterna skapar intäkter och produkterna är som en 
plattform för värdeskapande. Kristensson et al. (2014) påpekar att en 
tjänstefineringsprocess innebär att tjänster tar upp en allt större del av företagets fokus 
precis som Vargo och Lush (2015) menar med ett tjänstedominant synsätt. Enligt Low 
(2017) kan tjänstefiering definieras som: “a process whereby non-services sectors 
(both agricultural and non-agricultural) in the economy buy and produce more 
services, and also sell and export more services, often as a package deal with the 
good”. Det innebär alltså företag som inte specifikt befinner inom tjänstesektorn 
köper och producerar mer tjänster, ofta som ett helhetserbjudande i kombination med 
produkten. Vidare beskriver Shah (2017) att tjänstefiering kan definieras som: “a 
business strategy where traditional manufacturers not only expand the scope of their 
offerings by providing value added integrated solutions, but they also focus on value 
capture and customer performance measurement”. Enligt Shah (2017) innebär detta 
att företag använder olika strategier när tillverkande företagen kombinerar sina 
produkter och tjänster genom tjänstefiering. En anledning till dessa strategier är 
företagen erbjuder specifika tjänster genom att skilja sina erbjudanden och bygga en 
nära relation till kunderna för att hålla sig konkurrenskraftiga mot andra företag. 
 
Kristensson et al. (2014) förklarar att tjänstefieringen även är en del av att 
omsättningen och lönsamheten kopplat till tjänster ökar. Det innebär att tjänster står 
för den större delen av intäkterna, men att produkterna är fortsatt viktiga. De påpekar 
att utmaningen ligger på övergången från ett fokus på produkter, till att skapa 
helhetserbjudanden där kombinationen med produkter och tjänster möter kundens 
problem (Kristensson et al., 2014). Ett tidigt skede i tjänstefieringsprocessen är 
tjänster som tillägg ofta det första steget, där erbjudandet av helhetslösningar är det 
mogna steget. Helhetslösningen innebär när produkter och tjänster integreras och 
skapar mervärde för kunden (Helgesson, 2017). Cinquini et al., (2014) ; Vargo och 
Lush (2015) ; Häikiö och Koivumäki (2016) förklarar också att 
tjänstefieringsomställningen innebär att företagen bör inkludera att erbjuda nya 
tjänsteerbjudanden till kunderna.  
 
Intern förändringsprocess 
Shah (2017) nämner även vidare en framstående utmaning som företag står inför när 
de ska tjänstefiera sina produkter är hur de ska förändra sina strukturer och processer. 
Vidare att få de anställda att förstå vikten av tjänstefiering eftersom kulturen skiljer 
sig mellan produktföretag och tjänsteföretag. Det innebär ofta en strategisk förändring 
på ledningsnivå (Shah, 2017). Det är därför viktigt att investera tid för att utveckla 
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den kunskap som krävs för produktföretag att tjänstefiera sig och vidare försöka få 
personalen att få mer kunskap om fördelarna vid tjänstefiering. Detta skulle på sikt 
också bidra till en förståelse i transformationen av organisationens strukturer. 
Helgesson (2017) menar att designerns roll är central i tjänstefieringsprocessen. Dels 
vad gäller utveckling av tjänster och produkter, där kommersialisering och 
industrialisering av tjänster ofta sker genom designorienterade metoder. Vidare att 
designers roll är viktig vid en intern förändringsprocess med kunden i fokus, men att 
det kräver medarbetare och partners som har både kunskap och vilja att arbeta mot 
samma mål. Kristensson et al. (2014) förklarar även att tjänstefieringsprocessen 
inkluderar hela organisationen och sitt sätt att möta kunder. De menar att det är en 
process som hela företaget går igenom där intresse och motivation krävs för att lyckas 
och utmana både erbjudanden och strategier. Kristensson et al. (2014) påpekar att 
företagen befinner sig någonstans i denna omvandling, där rätt position nås där 
företag upplever en balans mellan produkter och tjänster som på bästa sätt stödjer 
kundens värdeskapande processer. Bild (2) nedan illustrerar hur erbjudandet förändras 
under en tjänstefieringsprocess. 

 
 Bild 2. “Hur erbjudandet förändras under en tjänstefieringsprocess”: (Kristensson et 
al., 2014).  
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2.3 Tjänsteinnovation och värdeskapande process 

Tjänsteinnovation för framgångsrika företag handlar om och bygger på en god 
förståelse för vad kunden vill ha, till exempel kostnadsbesparing, design, 
tillgänglighet, tidsbesparing och användarvänlighet (Kristensson et al., 2014). Fokus 
ligger på vad kunden vill göra för att tillgodose sina behov, där den identifieringen 
startar med vad användaren behöver och inte på vad företaget kan tillverka 
(Kristensson et al., 2014 ; Vargo & Lush, 2015). Tjänsteinnovation avser det nya 
värdet som en användare (kund, patient, brukare etc) upplever. Det avser en ny eller 
förbättrad värdeskapande process där användaren är en viktig samskapare 
(Kristensson et al., 2014). En annan förklaring är att värde avser: “den totalt upplevda 
kvaliteten i relation till uppoffringen d.v.s det kunder betalar och eventuellt eget 
arbete” (Jordahl, 2012). Värdet av en tjänst kan anses vara den nivå där tjänsten 
uppfyller kundens förväntningar och mäts ofta av hur mycket kunden är villig av att 
betala (Cannon, Wheeldon, Lacy & Hanna, 2011). Det är kunden som bedömer med 
utgångspunkt i nyttan och upplevelsen i deras egen kontext utifrån krav, preferenser, 
förväntningar och erfarenheter (Jordahl, 2012). Värdet som kunden upplever 
utvecklas ytterligare där det enligt Vargo och Lusch (2015) innebär “nytta”, det vill 
säga en ökning av välbefinnandet hos en bestämd aktör. Det eftersom värde är 
aktörsspecifikt och varje aspekt av dess tillkomst är uttryckligen kontextuell (Lusch, 
2015). Gemensamt visar dessa definitioner att kundens kontext är centralt för 
värdeskapandet.  
 
Kontexten avser omgivningen som kunden befinner sig i och bör ses som en central 
del för att bedöma värde - hur bra eller dålig den slutliga upplevelsen är. Det är även i 
kontexten som kundupplevelser sker och avser de känslor och tankar som uppkommer 
i samband med eller efter att aktiviteter utförs (Kristensson et al., 2014). Värdet är 
unikt för varje enskild kund. Det är beroende av kundens resurser och 
användningssituation, d.v.s. kunskap, utrustning, erfarenhet, motivation, och andra 
resurser som kunden tar med in i samskapandet (Jordahl, 2012). Samskapande med 
kunder omvandlar kunden till en operativ resurs och anses öka företagets 
innovationsförmåga. Det centrala är kundens engagemang i innovationsprocessen 
vilket kan leda till värdeskapande tjänsteinnovationer (Storey & Larbig, 2018).  
 

2.4 Kundinvolvering i utvecklingsprocessen 
Tjänsteerbjudanden och tjänstekoncept  
Tjänster har en fått ett stort fokus i dagens ekonomi och mycket uppmärksamhet har 
riktats mot ny tjänsteutveckling “new service development” (NSD) (Zomerdijk & 
Voss, 2010). Det finns flera termer som används i litteraturen när man relaterar till 
hur tjänsteorganisationer utformar nya tjänsteerbjudanden, ur kundens synvinkel eller 
organisationens synvinkel (Cheng, Chen & Tsou, 2012). Gemensamt visar studier att 
NSD är en övergripande process att utveckla nya tjänsteerbjudanden (Zomerdijk & 
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Voss, 2010 ; Goldstein, Johnston & Rao, 2002). En mer ingående definition av NSD 
redogörs av Voigt, Plattfaut och Niehaves (2014) som: “Ett erbjudande som inte 
tidigare varit tillgängligt för kunder som resulterar i tillägg av nya tjänster, radikala 
förändringar i tjänsteleveransprocessen eller inkrementella förbättringar av det 
befintliga servicepaketet eller leveransprocesser som kunder uppfattar som nya”. 
Kristensson et al., (2014) förklarar att majoriteten av tjänsteinnovationer är 
inkrementella vilket innebär att existerande erbjudanden förbättras för att på så sätt 
öka konkurrenskraften. Hur som helst står NSD för en process där tjänster utvecklas, 
ett nytt erbjudande som tidigare inte varit tillgänglig för kunden. Cheng et al., (2012) 
hävdar att NSD-processen typiskt innefattar steg som: idégenerering, affärsanalys, 
design, utveckling och lansering. Voigt et al., (2014) uttrycker sig annorlunda, att 
NSD processen handlar om att utveckla förbättrade eller nya tjänstekoncept som sker 
genom tre faser. Första fasen är “sensing phase” där nya tjänsteidéer identifieras för 
att möta nya tjänstemöjligheter. I den andra fasen, “seizing phase” omvandlas 
tjänsteidéerna till specifika tjänstekoncept. I den tredje fasen, “transformation phase” 
implementeras tjänstekonceptet och erbjuds kunderna (Voigt et al., 2014).  

 

2.4.1 Kundinvolvering - varför? 

Många tjänsteföretag har upptäckt behovet av att interagera med potentiella kunder i 
tjänsteutvecklingsprocessen. Det finns olika fördelar med att involvera kunderna där 
dem exempelvis kan ta reda på deras potentiella behov vilket gör det möjligt för 
företag att öka mervärdet av nya tjänster (Cheng et al., 2012). Kundinvolvering 
handlar om att lära sig av kunderna och gärna i deras egen kontext (Kristensson et al., 
2014). Studier har visat att kundinvolvering i tjänsteprojekt är framgången för nya 
tjänster. Det bidrar till framgångsrikt förmedlad kunskaps-assimilering (den djupa 
förståelsen för kundernas latenta behov) och konceptomvandling dvs. modifiering av 
tjänstekonceptet beroende på kundinsikt  (Storey & Larbig, 2018). En definition av 
tjänstekonceptet redogörs av Goldstein et al., (2002) som: “Tjänstekonceptet 
definierar “hur” och “vad” med tjänstedesign, och hjälper till att förmedla mellan 
kundbehov och en organisations strategiska avsikt”.  
 
Storey och Larbig (2018) menar att latenta behov är svåra att upptäcka eftersom 
kunder inte tydligt kan formulera eller ens känna igen dem samt att dem är svåra att 
överföra. Vidare att fördelen med att involvera kunderna i tjänsteutvecklingen är att 
de är mer benägna att tillhandahålla den kontextuella kunskap som är viktig för att 
förstå deras latenta behov. Även hur kunden i slutändan använder tjänsten (Storey & 
Larbig, 2018 ; Kristensson et al., 2014). Kunderna kan bidra på många olika sätt. 
Bland annat genom att förmedla sina behov, problem, lösningar eller att kritisera 
befintliga tjänster. Kunderna kan bidra genom att framföra ett nytt idétänk och nya 
preferenser om hur tjänster kan förbättras (Saffari & Meigounpoory, 2014). Kunderna 
har dessutom många gånger bättre idéer än de som kommer från produktutvecklare 
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inom företag (Kristensson et al., 2014). Involveringen av kunderna bör ske ansikte 
mot ansikte vilket de exemplifierar genom möten, workshops eller observationer. 
Fördelar med kundinvolvering innebär fördelar som bättre kundrelationer och 
reducerad tjänsteleveranscykel (Saffari & Meigounpoory, 2014). Sammanfattningsvis 
innebär kundinvolvering många fördelar, där ett nytt erbjudande även kallat 
“tjänstekoncept” bidrar till bättre kommunikation, förståelse för latenta behov och 
framgång för nya tjänster.  

2.4.2 Kundinvolvering - när? 

Det finns delade meningar om när i processen för tjänsteutveckling kunden bör 
involveras. Saffari och Meigounpoory (2014) argumenterar för vikten i att involvera 
kunderna i flera delar av utvecklingsprocessen av nya tjänster mer specifikt från de 
tidiga stadierna för idéegenerering till den slutliga tjänsten. Alam och Perry (2002) 
påpekar att det saknas modeller i litteraturen för kundinvolvering i tjänsteutveckling. 
Alam (2003) har i sin studie därmed identifierat olika steg där kunden bör involveras 
i. De steg som identifierades är: strategisk planering, idéegenerering, utvärdering av 
idéer, affärsanalys, skapa tvärfunktionella arbetslag, design av tjänst, personalträning, 
test av tjänst, testlansering och kommersialisering. Alam (2003) redogör att det är i de 
tidiga utvecklingsstadierna som kunden främst involveras och som dessutom även ger 
störst fördel. Däremot påpekar Kristensson et al., (2014) att kundens medverkande är 
central genom hela processen, centralt när tjänsten eller produkten ska testas.  

2.4.3 Kundinvolvering - hur?  

Alam (2003) redogör på vilket sätt involvering av kunder i utvecklingsprocessen kan 
ske. I studien identifierades ett flertal metoder som kunderna involveras bland annat 
genom användarmöten, brainstorming, feedback från användarna, 
fokusgruppsintervjuer och mailkontakt. I studien visade det sig att användarmöten och 
intervjuer var de högst prioriterade av de företag som intervjuades. De var minst 
resurskrävande och var en enklare form för att generera feedback och input från 
användarna. I studien av Voss och Zomerdijk (2010) visade det sig att gemensamt för 
många tjänsteföretag tidigt i processen använde sig av bland annat idéegenerering i 
form av brainstorming och prototyper som viktiga moment för att erhålla 
kundinsikter. Kundinsikter visade sig vara det värdefullaste för de flesta 
tjänsteföretag. Kristensson et al., (2014) menar däremot att på vilket sätt företaget 
kommunicerar med sina kunder inte har så stor betydelse, det fungerar lika bra att 
integrera med de genom sociala medier, bloggar eller forum som att möta dem ansikte 
mot ansikte. Voss och Zomerdjik (2010) argumenterar för att den immateriella 
karaktären hos tjänster innebär att det är viktigt att skapa konkreta bevis för att 
underlätta kommunikationen mellan utvecklingsteam och kunderna. Voss och 
Zomerdjik (2010) förklarar tekniker som kan användas för att utforma nya tjänster är 
service-blueprinting eller tjänstekartor (service mapping). De menar att det är tekniker 
för att utforma, hantera och modifiera tjänster baserat på flödesplanering av en 
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tjänsteprocess där dessa verktyg ger en visuell bild (över de aktiviteter som tjänsten 
innefattar). De menar att dessa  kan underlätta kommunikationen mellan 
utvecklingsteamet och kunderna. Vidare i studien visade det sig att många företag 
generellt sett inte har en tydlig definierad metod för designprocessen. Övergripande 
var företagen flexibla i varje NSD-projekt utifrån individuella lösningar för varje 
uppdrag (Voss & Zomerdijk, 2010).  
.  

2.5 Tjänstedesign  

Johannesson och Holmid (2013) påpekar att en grundpelare inom design för tjänster 
inte innebär att designa tjänsten som sådan, utan att skapa de förutsättningar som 
krävs för ett gott värdeskapande i tjänstegenomförandet. Vidare att ett designarbete 
kan innebära olika perspektiv. Ett designarbete kan fokusera på ett inifrån och ut 
perspektiv där förändringskraften ligger i organisationens förmåga att arbeta med 
design och utveckla tjänsteerbjudanden. Tvärtom är ett utifrån och in perspektiv att 
arbeta med externa aktörer som drivkraft för att ta fram förslag på nya tjänster 
(Johannesson & Holmid, 2013). Om man kopplar det till traditionella 
innovationsprocesser som enligt Kristensson et al., (2014) börjar inifrån ett företag 
eller organisation. Det är en logik som utgår ifrån att de anställda är väldigt “smarta” 
som kan identifiera tillgängliga resurser, maskiner, råvaror och andra tillgångar till ett 
nytt erbjudande på marknaden. Kristensson et al., (2014) menar att det dock påvisas 
ha en stor svaghet eftersom det inte är ett helt säkert sätt att resultatet av 
innovationsprocessen verkligen blir succé på marknaden. Vidare vill de påpeka att en 
tjänsteinnovationsprocess är tvärt om. Snarare att det innebär att ha ett utifrån och in 
perspektiv, en omvänd logik där kunskap om användarnas värdeskapande processer 
oftast innebär att samarbeta med kunder (Kristensson et al., 2014). 
 
Tjänstedesign är ett steg i ett företags livscykel som omvandlar tjänstestrategi till en 
plan för att leverera affärsmål. Inom ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) är tjänstedesign inte begränsat till nya tjänster, den innefattar även 
förändringar och förbättringar som är viktiga för att behålla värdet till kunderna över 
livscykeln för tjänster och vidare fortsatt utveckling av tjänster. Exempelvis är en 
output ett företags resultat att följa en process eller leverera en IT-tjänst. Det primära 
resultatet för tjänsteleverantörer att leverera en lönsam tjänst. Kunden använder 
tjänsten för att uppnå ett specifikt resultat som är viktigt för dem. Om kunden uppnår 
sitt önskade resultat kommer de vara villiga att fortsätta betala till tjänsteleverantören, 
vilket i slutändan gör det möjligt för tjänsteleverantören att uppnå sitt önskade resultat 
av lönsamhet (Cannon et al., 2011).  
 
Tjänstedesign som designpraktik och forskningsområde har under de senaste två 
decennierna utvecklats till ett tillvägagångssätt för tjänsteinnovation. Tjänstedesign 
relaterar till en användarcentrerad approach till innovation och influeras av 
användarcentrerad design, också känt som user-centred design (Yu & Sangiorgi, 2017 
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; Storey & Larbig ; Skålén et al.. 2015 ; Katzeff, Nyblom, Tunheden & Torstensson, 
2011). Det är inte är långt ifrån det första fundamentet och traditionen inom design att 
fokusera på den mänskliga skalan där begreppet kallas human-centred design 
(Johannesson & Holmid, 2013). Yu och Sangiorgi (2017) menar att “empatisk 
design”, designtänkande “design thinking” och kontextuell design också har en 
koppling till tjänstedesign. Vidare menar de att tjänstedesign också återspeglar 
samarbetsformer för innovation enligt principerna för deltagande design 
“participatory design” och samskapande design “co-design”. Det erfarenhetsbaserade 
tillvägagångssättet utgår från användarnas personliga sammanhang och erfarenheter 
som grund för att förutse och utveckla överlägsna tjänsteupplevelser och system. 
Tjänstedesign bygger på användarcentrerade metoder och kreativa verktyg för olika 
innovationsaktiviteter och syften (Yu & Sangiorgi, 2017).  
 

2.6 Människocentrerade designprocesser  

Tidigare i uppsatsen förklaras Helgessons (2017) synpunkt att designerns roll är 
central i tjänstefieringsprocssen, där utvecklingen av nya tjänster ofta sker genom 
designorienterade metoder. Nedan beskrivs ett flertal designorienterade processer där 
kunden, tillsammans med designern spelar en viktig roll.  
 
Participatory design (PD) 
Hennig och Vogler (2016) definierar participatory design (PD) som: “a process that 
aims at directly and actively involving representatives of future users in the design or 
the development process of a system or product”. Syftet är alltså att direkt och aktivt 
involvera framtida användare i designen eller utvecklingsprocessen för ett system 
eller en produkt. Intentionen är att ta del av användarens kunskaper och den “tysta 
kunskapen” som vanligtvis inte är känd för utvecklare (Hennig & Vogler, 2016). 
Patricio, Gustafsson och Fisk (2017) menar att organisationer kan anta ett co-design 
och participatory tankesätt där de engagerar kunderna i tjänstedesign och innovation. 
Att se kunderna som experter av deras egna erfarenheter bidrar till stora insikter, 
genom ett aktivt deltagande kan de påverka viktiga designbeslut.  
 
Co-design 
Steen (2013) menar att co-design är ett begrepp som ofta nämns i sammanhang med 
participatory design.  Co-design handlar om organiseringen av öppna 
innovationsprocesser där personer från olika organisationer delar och kombinerar 
idéer och kunskaper, involverar användare eller kunder som deltagare i 
designprocessen. Co-design är förknippad med olika fördelar. Från att förbättra 
processer för idégenerering och tjänst och produktutveckling till att förbättra 
beslutsfattande. Främja samarbete och kreativitet samt att långsiktigt förbättra 
kunders tillfredsställelse och lojalitet (Steen, 2013). Johannesson och Holmid (2013) 
menar att det ofta talas om co-design i samband med både tjänsteinnovation, 
tjänsteutveckling och design, men att det betyder olika saker inom de olika områdena. 
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Vidare menar de att inom området för design av tjänster har det blivit centralt att stå 
för de aktiviteter i en designprocess, där tjänstens aktörer samverkar för att utforska 
och föreställa sig alternativa framtider som senare ska implementeras. Ytterligare en 
central aspekt som de pekar på är att begreppet inom design, är att processen ofta är 
öppen och designerns roll har främst blivit en facilitator för deltagande och 
involvering. 
 
Design Thinking 
Flera studier visar att tjänsteedesign har antagit en designtänkande “design thinking” 
som tillvägagångssätt i flera steg för att utveckla nya tjänster. De menar att design 
thinking är en prototypdriven och människocentrerad innovationsmetod som är 
iterativ där syftet är att utveckla och designa lösning på problem genom en tydlig 
kommunikation och förståelse för användaren. Denna typ av metod är ett verktyg för 
att skapa information, få förståelse för behov utifrån användarnas perspektiv genom 
att bland annat använda brainstorming, ideégenerera till att skapa, testa och producera 
prototyper (Grácio och Rijo, 2017 ; Ahlgren Andersson och Enecker, 2016).  
Författarna menar vidare att processen består av fem olika steg som presenteras 
nedan:  
 
Empathize: I denna fas är syftet att skapa en förståelse för kundens behov genom 
djupt engagemang. Define: I denna fas är syftet utifrån de behov och insikter från 
empathize fasen, att identifiera problem som designen i slutändan ska lösa. Vyerna för 
detta vidgas i nästa fas ideate. Ideate: Fasen innebär att genom brainstorming och 
andra metoder som skapar idéegenerering hitta det problem som är formulerat i 
define-fasen. Prototype: De idéer som uppkommit i denna fas tas sedan vidare in i 
prototype-fasen där idéerna ska visualiseras och lösas genom att skissa fram 
prototyper för att sedan under denna fas övergå till avancerade prototyper. Det sista 
fasen är test. Test: Fasen syftar till att testa prototypen på användarna. Genom att få 
insikter i denna fas kan man fördjupa de insikter som har samlats in under empathize-
fasen och sedan utveckla och förfina de protoyper som man arbetat fram. På detta sätt 
är denna typ av process iterativ (Grácio & Rijo, 2017 ; Ahlgren Andersson & 
Enecker, 2016). Steen (2013) menar att i ett designtänkande innebär det att hitta 
problem såväl som att lösa problemen. Problemen och möjliga lösningar undersöks 
och utvärderas i en iterativ process.  
 
User-centred design (UCD) 
Abras, Maloney-Kichmar och Preece (2004) förklarar att UCD är en bred term för att 
beskriva designprocessen där slutanvändare påverkar hur designen tar form. Det finns 
ett brett spektrum för hur användare är involverade i UCD och det mest centrala är att 
användaren är med på ett eller annat sätt. De menar att UCD exempelvis används för 
att konsultera användarens behov genom att involvera dem i olika faser i 
designprocessen, vanligtvis i vid informationsinsamling och användbarhetstester. 
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Sammanfattningsvis visar dessa designprocesser vikten av att involvera 
kunder/användare i designprocessen inom ramen för det inte helt definierade området 
för tjänstedesign som  Yu och Sangiorgi (2017) menar. De sammanfattar att ta del av 
kunskaper, tyst kunskap, erhålla insikter och idéer, förstå behov och skapa förståelse 
för kunden/användaren. Det innebär att det inte finns en tydlig föreslagen process för 
tjänstedesign. Gemensamt visat de på vikten av kundens behov.  

2.7 Behovsdriven tjänsteutveckling  

Patnaik och Becker (1999) menar att kundbehov ger företag insikter för att skapa nya 
erbjudanden och växa som företag. Ett företag har möjligen inte tillräcklig kapacitet 
för att tillgodose alla behov, men att identifiera de som ännu inte kan uppfyllas och 
arbeta med dem kan kartlägga en utvecklingsväg. De visar på ett exemplifierat 
företag, Kodak. För tio år sedan upptäckte företaget att människor inte bara ville ha 
film och foto. Människors underliggande behov var att fånga och njuta av bilder från 
det dagliga livet. Kodak utvecklade därefter en roadmap för att bättre kunna 
tillfredsställa det behovet, och avancerade till områden som foto CD-skivor och 
bildhanteringsprogram (Patnaik & Becker, 1999). Centralt vid utvecklandet av 
tjänster är att utgå från behov. Behov kan komma från privatpersoner, företag eller 
andra organisationer (Kristrensson et a., 2014).  

2.7.1  Identifiering av behov  

Kunder kan ha problem med att uttrycka vad deras behov är. Vissa behov kan vara 
svåra att identifiera eller beskriva vilket gör det svårt att fylla ett otillfredsställt behov 
(Kristensson et al., 2014). Schaffhausen och  Kowalewski (2015) ; Schaffhausen 
(2015) menar att needfinding är ett begrepp som används inom UCD tidigt i 
utvecklingsprocessen. Syftet är att studera användaren för att förstå ouppfyllda behov 
som finns och hur dessa kan informera om nya krav för nya produkter. Bergström, 
Ericsson, Larsson, Nergård, Larsson och Renström (2008) menar att needfinding 
innebär en sammanflätad strategi för att hitta behov som inte lätt formuleras av 
användarna. Att målet med needfinding är att identifiera behov och designa, likväl 
som att identifiera möjligheter och innovationer. Schaffhausen (2015) menar att 
produktmisslyckanden ofta härstammar från felaktig input från företagsledare eller 
designers istället för information som är direkt validerad med användarna. Ett 
dominerande tema i needfinding är att gå direkt till användarna själva. Information 
om användaren kan komma från flera olika källor, som direkta uttalanden och 
fördjupade intervjuer eller direkt observation på användaren (Schaffhausen, 2015). 
Förutom kontext är människors aktiviteter, beteenden och mål viktiga att observera 
och lära av (Bergström et al., 2008). En övergripande sammanfattning för 
tjänsteinnovationer enligt Kristensson et al., (2014) handlar om att koppla ihop ett 
behov och en lösning. Lösningen innebär resurser som företaget har kunskap och 
tillgång till. Behovet däremot är oftast något som användare vill ha hjälp med för att 
få något utfört. De menar vidare att det därmed innebär att företaget har kunskap om 
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lösningen och kunden besitter närmast kunskapen om deras behov. Det eftersom 
kunderna befinner sig i den situation varje dag där “jobbet” behöver utföras 
(Kristensson et al., 2014). Ett bra förhållande mellan en tjänsteleverantör och kunden 
är beroende av att kunden får en tjänst som uppfyller deras behov, på en acceptabel 
nivå av prestanda och till en kostnad som de har råd med (Cannon et al., 2011). 

2.8 Sammanfattning teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket visar sammanfattningsvis att varudominant logik skiljer sig 
från tjänstedominant logik. Det har visat på vikten av ett tjänstedominant synsätt som 
en viktig motor för företag med en omställning till att tjänstrefieras från ett 
produktorienterat synsätt. Följt av tjänsteinnovation som visar att kundernas 
kontexten är centralt vid utveckling av tjänster och där vikten för tjänsteföretag är att 
förstå de värdeskapande processerna. Tjänsteinnovation och utvecklingsprocesser kan 
bidra till en förståelse vart värdet sker och varför kundernas behov, problem och 
värdeskapande processer blir viktiga. För att beskriva hur kunder kan involveras i en 
sådan process har det teoretiska ramverket inkluderat kundinvolvering, behovsdriven 
tjänsteutveckling tjänstedesignprocess. Tjänstedesignprocessen visar mer ingående 
hur design för tjänster ser ut idag, där människocentrerade processer visar vidare på 
vikten av kundinvolvering och hur processen kan se ut. Avsnittet om behovsdriven 
tjänsteutveckling visar mer djupgående på hur man som företag kan fånga de behov 
som kunderna har, hur de inkluderas i processen och varför det är centralt.  
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3. Metod 
 

I metoden kommer uppsatsens tillvägagångssätt beskrivas och motiveras utifrån 
uppsatsens syfte. I denna del kommer en beskrivning av det vetenskapliga 
förhållningssättet, vetenskapligt angreppssätt, vetenskaplig metod, 
datainsamlingsmetod, genomförande, analysmetod, Studiens trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet, metodkritik/diskussion samt etiska aspekter.   

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Syftet med denna studie är att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som 
stödjer elbolagens väg mot tjänstefiering. Uppsatsen ska bidra med en ökad förståelse 
inom området för tjänstefiering och kundinvolvering.  
 
Eftersom studien handlar om att få en djupare förståelse för elkunderna och 
därigenom tolka deras behov kommer vi att använda oss av en explorativ approach 
(Langemar & Havervall, 2012). Vidare handlar vetenskapen om att tolka och förstå, 
samt skapa en egen förståelse och kunskap i den verklighet vi lever i.  Genom dessa 
antaganden om hur verkligheten ser ut måste vi därför kunna undersöka förklara och 
förstå verkligheten. Dessa antaganden har ursprung i olika synsätt. Inom vetenskapen 
finns det två olika inriktningar: Positivism och Hermeneutik (Thurén, 1991).  

3.1.1 Positivismen & Hermeneutik  

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen men har spridit sig till andra 
vetenskapsområden (Thurén, 1991). Patel och Davidsson (1994) menar vidare att 
typiskt för positivismen är strävan efter absolut kunskap och bygger på renodlade 
experiment, kvantitativ mätning och logiska resonemang. Detta synsätt beskriver och 
förklarar vilket vidare innebär prövning och observation. De menar också att de som 
studeras är en form av objektiv verklighet som är beroende av betraktaren själv och 
kan därför studeras utan att påverkas. Positivismen är därför ett objektiverande synsätt 
där den objektiva verkligheten är det absoluta målet för att skapa kunskap. 
Hermeneutiken bygger på att skapa en helhetsförståelse för ett fenomen vilket kan 
beskrivas som en typ av tolkningslära vilket vidare innebär att det är en metod som 
innebär att exempelvis forskaren ska försöka förstå en annan fenomens handlingar. 
Positivismen handlar om att man har ett objektivt synsätt medan hermeneutiken 
bygger på ett subjektivt synsätt  (Patel & Davidsson, 1994). Inom detta synsätt 
används alltså den egna förståelsen och upplevelsen för att sedan kunna tolka andra 
förståelser och upplevelser och på så sätt skapa vår egen tolkning av den verklighet 
som styr hur vi handlar. Då syftet med studien är att utveckla en behovsdriven 
tjänstedesignprocess som stödjer elbolagens väg mot tjänstefiering har vi valt att utgå 
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ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Då uppsatsens tjänstedesignprocess inkluderar att 
involvera elkunderna för att få en helhetsförståelse för deras elförbrukning i deras 
kontext, innebär det en hermeneutiskt förståelse för deras handlingar och beteenden.   

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns olika angreppssätt att hantera den teori och empiri som har samlats in under 
studien: induktiv, deduktiv och abduktiv. Dessa angreppssätt illustreras i figur 1 
nedan. Induktivt angreppssätt beskriver den teori som resulterat av empiriska studier. 
Insamling av enskilda fall görs för att sedan analysera eventuella samband som 
observerats blir till en allmängiltig regel. Det deduktiva angreppssättet syftar till att 
forskaren skapar hypoteser som sedan testas empiriskt för att forskaren sedan ska 
kunna bekräfta eller förkasta teorin. Denna typ av angreppssätt används ofta i 
kvantitativa forskningar. Det sista angreppssättet är abduktiv vilket är en  pendling 
mellan teori och empiri. Abduktion är därför en kombination av induktion och 
deduktion samtidigt som den förser metoden med nya moment (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Under den abduktiva processen utvecklas det empiriska 
användningsområdet och den teoretiska referensramen korrigeras för att bättre passa 
det empiriska materialet.  
 
Eftersom att vi vill bidra med en ökad förståelse för utmaningar och möjligheter för 
elbolagen så kommer vi att genom en empirisk undersökning  genomföras 
tillsammans med det teoretiska ramverket som vidare kommer att ligga som grund för 
studiens analys. Detta innebär att vi kommer att använda oss av en abduktiv ansats. 
Vi kommer vidare att pendla mellan tidigare teorier och det empiriska material som 
har uppkommit under studiens gång - enligt den abduktiva ansatsen.  Vidare omtolkas 
den insamlade teorin mot befintlig teori genom arbetets gång. Eftersom att vi inte vill 
att forskningsarbetet ska begränsas mot de teorier som är valda för denna uppsats så 
används den abduktiva ansatsen för att vi vidare ska kunna arbeta mer 
förutsättningslöst (Alvesson & Sköldberg, 1994).  Genom att fokusera på vad empirin 
visar har vi även fått en djupare bild av ämnet och därigenom har vi pendlat mellan 
vår referensram samt vår empiri för att på så sätt få djupare kunskap.  
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Figur 1: Illustration hur de olika angreppssätten används. 

 

3.3 Vetenskaplig metod 

Valet av forskningsmetod beror på vad det är man vill undersöka i studien. Det finns 
två olika inriktningar när det kommer till vetenskapliga metoder. Dessa metoder är 
kvalitativ metod och kvantitativ metod. Kvantitativ metod är en forskningsmetod som 
innebär att forskaren systematiskt samlar in empirisk data samt kvantifierbar data som 
sedan sammanfattas statistiskt. Utifrån den insamlade datan analyseras utfallet med att 
testa de hypoteser som står i grund för undersökningen (Bryman, Bell & Nilsson 
2005). Man utgår från lämpligt urval hos en befolkning eller en enskild grupp. Dessa 
urval studeras med hjälp av olika mätinstrument där syftet är att fånga samband, 
fördelning eller variation i det som studien syftar till.  
 
Hedin (1996) förklarar att inom kvalitativ metod förespråkas en öppen och 
ostrukturerad forskningsstrategi som handlar om att åstadkomma en 
helhetsbeskrivning av det som ska undersökas. Detta kan exempelvis vara en 
livssituation, händelser och deras syn på verkligheten. Vidare att det kvalitativa 
angreppssättet handlar om att man är intresserad av att förklara, beskriva och tolka 
verkligheten och som i sin tur uppfattas på många olika sätt. Hedin (1996) menar 
alltså att det inte en absolut och objektiv sanning. I den kvalitativa undersökningarna 
används oftast ett mindre antal personer eftersom att man försöka komma djupare in 
på deras verklighet av ett fenomen. Det empiriska material som samlats in utgörs 
istället av ord och beskrivningar, vilket brukar kallas kvaliteter 
 
Vår studie har genomförts med en kvalitativ metod eftersom att syftet med studien är 
att förstå och tolka elkundernas uppfattning om behov och problem i kontexten för el. 
Därmed blir det en forskningsstrategi där vi vill åstadkomma en helhetsbeskrivning. 
Eftersom kvalitativ forskning handlar om att klargöra ett fenomens karaktär och 
egenskaper vill vi skapa en djupare förståelse och uppfattning från de objekt som vi 



	

	 19	

ska studera som beskrivs ovan. Utifrån uppsatsen syfte anser vi att kvalitativ metod är 
bäst lämpad.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod.  

Datainsamlingen under studien har bestått av primärdata samt litteraturstudie/-
sökning. Litteraturstudien/-sökning är den data som har samlats in innan studien för 
att skapa en fördjupning av ämnet, skapa en större kunskapsbas samt kontrollera att 
de källor som används i studien också är användbara. Primärdatan består av den 
empiri som har samlats in under studien. Dessa beskrivs mer ingående nedan.  

3.4.1 Primärdata 

Den primärdata som har samlats in under studien är genom en workshop som bestod 
av två övningar samt en avslutande fokusgruppdiskussion för att klargöra de fynd som 
workshopens övningar bidrog med. Hamilton (2016) förklarar att workshop är en 
metod för att främja kreativt tänkande, vilket vidare också är ett sätt att generera idéer 
som vidare kan vara lösningar till behov. Mattimore (2013) menar att genomförande 
av workshop aktiverar deltagarna till att vara mer kreativa utan att vara styrda eller 
känna sig begränsade men också för att involvera kunderna att aktivt få vara med och 
delta. Detta skapar vidare också ett ökat engagemang och öppnar upp för nya 
perspektiv  
 
Den första övningen i workshopen bestod av brainstorming. Wilson, (2013)  förklarar 
att brainstorming är en av de främsta metoderna för att generera idéer i en grupp. En 
utgångspunkt vad gäller brainstorming är att inga idéer är dåliga eftersom att de flesta 
framgångsrika lösningar har utgångspunkt från de mest udda idéerna. Brainstorming 
kan med fördel användas man vill generera idéer eller krav, hitta lösningar på ett 
specifikt problem och hitta behov hos användare vid tjänsteutveckling för elbolag. 
 
Andra övningen i workshopen var brainwalking. Mattimore (2013) argumenterar för 
att brainwalking är en djup och kraftfull teknik med viktiga psykologiska och 
gruppdynamiska fördelar. Det är en effektiv övning för att generera ett stort antal 
idéer mycket snabbt. Vidare tillåter brainwalking deltagarna att dela idéerna med 
varandra för att på så sätt skapa nya eller bygga på varandras idéer (Mattimore, 
2013).   
 
Sista övningen under workshopen var fokusgruppdisksussionen, vilket syftar till att 
öka förståelsen för vilka behov och lösningar elkunderna har bidragit med vad gäller 
deras kontext för el. Enligt Obert & Forsell (2000) är fokusgrupper en form av 
gruppintervju där syftet är att samla en grupp människor som fokuserar på en typ av 
ämnesområde eller teman. Fokusgrupper är också en typ av grupprocess där den 
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enskilda människan uppfattningar leder till reaktioner eller associationer hos andra 
deltagare i gruppen, där det vidare skapas olika perspektiv på en aktuell fråga eller ett 
ämne. Att arbeta på detta sätt ger en förbättrad förståelse för hur människor känner 
eller tänker om ett visst problem, produkt eller en tjänst. Enligt Johannessen & Tufte 
(2002) kan man använda sig av fokusgrupper som en inledande studie till fortsatta 
studier men kan även användas som uppföljningsstudie för att klargöra fynd i andra 
data. Många studier använder olika typer av förstudier för att stödja de centrala 
begrepp som vidare ska studeras. 

3.4.2 Litteraturstudie/källgranskning 

I denna studie har en litteraturstudie genomförts. Detta har styrts utifrån de 
frågeställningar och syfte som ligger i grund för studien. Då syftet med studien är att 
utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som stödjer elbranschens väg mot 
tjänstefiering så har vi genom en litteraturstudie inhämtat kunskap som ligger i grund 
för denna studie. Enligt Holme & Solvang (1997) finns det fyra olika faser i en 
litteraturgranskning, vilka är observation, ursprung, tolkning och användbarhet.  
 
Källobservationen tar vid när en problemformulering har valts ut och som man vidare 
vill arbeta med för att sedan undersöka vilka källor som kan belysa denna (Holme & 
Solvang, 1997). Denna källobservation gjordes genom en omfattande sökning vid 
LTU:s databas där relevanta artiklar, utifrån specifika sökord, valdes ut för att 
granskas och eventuellt användas i studien. Sökorden som användes för att få fram 
relevant litteratur var service innovation, service dominant logic, digital service 
innovation, service design process, human centered design och behovsdriven 
tjänstedesign. Vidare användes också böcker från Luleå Tekniska Universitet som är 
relevant till vår studie. Nästa fas är ursprung. Denna fas menar Holme och Solvang 
(1997) är viktig fas eftersom att det är viktigt att få klarhet i om källan är vad den 
utger sig för att vara, men även om den är äkta eller falsk. Detta kan kontrolleras 
genom att se över språklig stil, innehållet i källan, tid och plats (Holme och Solvang, 
1997). Detta kontrollerades genom att se att det är en pålitlig tidskrift där endast 
granskade tidskrifter publiceras. Vidare exkluderades internetkällor som inte hade 
vetenskapligt grundade påståenden genom att se över dess källor för påståenden i 
dessa.  
 
Nästa fas är tolkning där Holme & Solvang (1997) menar är att det är här källan ska 
analyseras utifrån innehåll. Detta menas vidare att en analys ska genomföras av vad 
som står i källan men också vad upphovsmannen har avsett att säga. I denna fas har vi 
därför kontrollerat att det som skrivs i artiklar, rapporter och vetenskapliga studier 
också visar att de skriver på ett ärligt och utifrån sanningsenliga källor. Rapporter och 
vetenskapliga artiklar som hittades på internet kontrollerades även mot sökningar i 
databaser där granskade tidskrifter publiceras. Genom att göra på detta sätt kunde vi 
också tolka att den information där brister fanns i källhänvisning också stämde eller 
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inte stämde. På detta sätt har vi försäkrat att vi använt artiklar som också är 
vetenskapligt grundade.  
 
Sista fasen är bestämning av användbarhet vilket innebär att verkligen kontrollera om 
den källa som har hittats också är användbar för det som ska studeras (Holme & 
Solvang, 1997). Genom de faser som är beskrivna ovan har vi försäkrat oss om att de 
källor som har hittats och granskats också kommer att användas för att forma den 
teoretiska referensramen i studien.  

 3.4.3 Urval av deltagare  

Inom den kvalitativa undersökningsmetoden är det viktigt att hitta 
undersökningsdeltagare som är representativt för studiens syfte. Vi har valt att 
använda oss av snöbollsurval vilket också kallas för nomineringsurval eller kedjeurval 
(Hassmén & Hassmén, 2008). Denna metod syftar till att de personer som man har 
valt rekommenderar andra personer som också är lämpliga att ingå i den studien som 
man ska genomföra. På detta sätt får man en typ av snöbollseffekt där nya personer 
rekommenderas hela tiden, till forskaren anser att urvalet är tillräckligt stort. Fördelen 
med denna typ av metod är att det går snabbt att samla in personer samt att de 
personer som vill vara med i studien är intresserade av ämnet. Vi har valt denna 
metod eftersom att vi anser att det är ett enkelt och effektivt sätt att samla in deltagare 
till studien (Denscombe, 2014). 
 
Det urval som har gjorts i studien har bestått av fem personer där personerna alla har 
ett avtal med ett elbolag och bor i lägenhet. Enligt Kreuger och Casey (2009) bör inte 
fokusgrupperna bestå av för många människor eller för lite människor. Är gruppen för 
stor finns risken att alla inte får komma till tals. Består gruppen av för lite människor 
kan detta leda till ett för litet omfång av det studerade ämnet eller frågeställningen. 
Fokusgrupper består därför normalt av 5 - 10 personer men kan ha en vidd på 4 till 12 
personer. Vidare menar Kreuger och Casey (2009) att fokusgrupper ofta väljs ut så att 
de är så homogena som möjligt, där tumregeln är att deltagarna i fokusgruppen ska ha 
någon gemensam karakteristiska, tex utbildning, ålder eller kön. Vi har därför, genom 
urvalet också fokuserat på att få en homogen grupp genom att vi ville ha deltagare 
som studerar vid LTU, där deltagare har fått rekommendera personer som har elavtal 
och vill bidra med sin kunskap och uppfattning i kontexten av el.  

3.5 Genomförande 

Som beskrivet i datainsamlingsmetoder så har vi använt oss av en workshop där syftet 
med workshopen var att ta med centrala begrepp som kommer fram, vidare till 
fokusgruppdiskussionen. Syftet med att först börja med workshopen var för att skapa 
en stadigare grund och få en bredare förståelse utifrån elkundernas upplevelser, 
behov, idéer, önskningar och lösningar i deras kontext för el. Workshopen bestod av 
fem personer som är kund hos ett elbolag. Innan workshopen var vi tydliga med att 
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beskriva bakgrunden, problemformuleringen och vad syftet är med studien genom en 
inledande presentation med en powerpoint. I den inledande delen av workshopen gick 
vi även igenom hur workshopen skulle genomföras och vilka övningar som vi skulle 
använda oss av. Workshopen bestod av 3 övningar. Dessa övningar är brainstorming, 
brainwalking samt en avslutande fokusgruppdiskussion. Workshopen och 
fokusgruppdiskussionen har genomförts med samma personer under en dag. De olika 
övningarna presenteras mer ingående nedan.  
 

3.5.1 Brainstorming (övning 1)  

Då syftet med denna studie är att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som 
stödjer elbolagens väg mot tjänstefiering har vi involverat elkunder i den processen 
inledningsvis med övning ett - brainstorming. För att undersöka detta har vi i första 
övningen utgått från olika teman innehållande olika frågor. Deltagarna samlades runt 
bordet där alla hade tillgång till post-it-lappar och pennor. På varje post-it-lapp fick 
deltagarna skriva de problem/svårigheter som de ansåg per fråga och tema. När 
deltagarna kände sig färdiga med de problem/svårigheter som de upplevde per fråga 
skulle lapparna klistras fast runt frågeställningen. Nedan presenteras dessa teman med 
tillhörande frågor.  
 
Frågor per tema för övning 1: 
Tema Generellt: 
Fråga: Vilka kunskaper har du om el? 
Fråga: Hur har du fått information om ditt elbolag vid olika händelser, etc. 
strömavbrott?   
 
Tema Elförbrukning: 
Fråga: Vad vet ni om eran elförbrukning ? 
 
Tema Interaktion/engagemang/miljö: 
Fråga: Vad har ni för miljötänk gällande er elförbrukning? 
 
Tema Tjänster: 
Fråga: Vad vill ni bli erbjudna av erat elbolag om ni bortser från el? 
Fråga: Vad tycker ni är bristfälligt med elbolagets tjänster idag? 
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Bild 3.  Brainstorming (övning 1). 

3.5.2 Brainwalking (Övning 2) 

Inför denna övning sorterades post-it-lapparna i ett affinitetsdiagram på tavlan där de 
mest frekventa problem/behov klustrades ihop utifrån de olika teman som beskrivits 
ovan i övning 1. Utifrån de mest frekventa problemen och svårigheterna från varje 
fråga hängdes därefter fyra papper upp på väggen runt om i lokalen. På dessa fyra 
papper stod ett problem vid varje papper där deltagarna skulle skriva lösningar till det 
aktuella problemet. Deltagarna roterade runt i rummet, vidareutvecklade idéer på 
befintliga idéer och lösningar eller egna idéer till lösningar på det aktuella problemen. 

 
 

 
Bild 4. Visar hur det ser ut när deltagarna utför brainwalking.  
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3.5.3 Fokusgruppdiskussion (övning 3) 

Avslutningsvis genomfördes fokusgruppdiskussion där författarna till uppsatsen 
agerade som moderatorer. Syftet med denna fokusgruppdiskussion var att skapa en 
utökad kunskap och förståelse för elkundernas behov och problem i deras kontext för 
el. Fokusgruppdiskussionen baserades främst på utfallet från resultatet av 
brainwalkingen (övning två)  men även från brainstormingen (övning ett). 
Diskussionen inleddes med att behandla de föreslagna lösningarna utifrån 
brainwalkingen som deltagarna antecknat ner på papper utifrån de fyra temana som 
beskrevs tidigare. Lösningarna framkom utifrån brainstormingen, där deltagarnas 
behov och problem formades utefter frågorna som varje tema innehöll, exempelvis, 
”hur upplever du kommunikationen med elbolagen?”. Lösningarna som genererades 
vid brainwalking var deltagarnas förslag på hur deras behov och problem kunde lösas, 
exempelvis “Hur vill du att elbolagen ska kommunicera med dig?”. Moderatorerna 
ställde fördjupade frågor på varje deltagares lösningar. Detta skapade öppna 
diskussioner i hela gruppen. Allt eftersom diskussionen pågick framkom fler insikter 
och lösningar och en ökad förståelse för deras behov. På så sätt bidrog 
fokusgruppdiskussionen till fler infallsvinklar och en helhetsförståelse för deras 
kontext för el. Vidare kunde fler öppna frågor ställas allteftersom diskussionen 
utvecklades till nya sidospår. Alla deltagarna deltog aktivt och engagerat under hela 
workshopen och fokusgruppdiskussionen. 

3.5.4 Observation/Validering  

Observation innebär att vi under en längre eller kortare period tillsammans eller 
befinner oss i anslutning till deltagarna i den grupp vi vill undersöka (Holme & 
Solvang, 1997). Holme och Solvang (1997)  menar vidare att det finns två 
huvudsakliga sätt att genomföra en observation på och dessa är dold eller öppen. Dold 
observation har sin styrka i att ingen vet att vi observerar. Denna typ av observation 
kräver en stor försiktighet och ställer också stora krav på de etiska aspekterna. 
Författarna förklarar att öppen observation innebär att man tillsammans med 
deltagarna observerar det som är avsett att undersöka (Holme & Solvang, 1997). 
Eftersom att vi har genomfört en workshop och fokusgruppdiskussion för att få fram 
de behov som elkunderna har idag ville vi också kontrollera det resultat som studien 
visar. Observationen har skett med samma personer som under workshopen samt 
fokusgruppdiskussionen där deltagarna i en öppen diskussion har fått gå igenom 
tjänstekonceptet. Denna observation har i syfte att försäkra oss om att vi har uppfattat 
deltagarnas behov korrekt. Genom en inspelning av observationen/valideringen har vi 
transkriberat och analyserat det insamlade materialet. 
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3.6 Analysmetod och modell 

Figur 2 illustrerar den analysmodell som vi inledande visade i teorikapitlet. Modellen 
illustrerar hur vi har kopplat de olika delarna i den teoretiska referensramen utifrån 
syftet. För att kunna koppla de olika delarna i den teoretiska referensramen har den 
empiri som samlats in under studien analyserats genom två olika analysmetoder vilka 
är affinitetsdiagram och en övergripande innehållsanalys som beskrivs nedan. 
   

           Figur (2). Författarnas egna analysmodell.  
 
Affinitetsdiagram - brainstorming 
Affinitetsdiagram är en struktureringsteknik som ofta används vid brainstorming 
(Rowland, 1997). Rowland (1997) förklarar vidare att detta redovisas i form av en 
sammanfattande bild över de idéer som samlats in under en workshop. De olika 
idéerna sorteras in i olika kategorier baserat på naturliga samband mellan de olika 
idéerna. Det insamlade materialet från den genomförda brainstormingen har 
analyserats genom ett affinitetsdiagram. Vi anser att denna metod passar att 
analyseras genom ett affinitetsdiagram med kluster av de mest förekommande 
behoven och problemen som elkunderna upplever i sin kontext för el. För att förenkla 
struktureringen av affinitetsdiagrammet har författarna utgått från färdiga teman, där 
återkommande begrepp klustrades ihop tillsammans för att få en tydligare överblick 
för att enklare ta med oss de mest centrala problemen in i nästa övning brainwalking.  
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Bild 5. Bild från övning 1 innan kategoriseringen.  

 

Innehållsanalys - från Brainwalking till  fokusgruppdiskussion  
Brainwalkingen analyserades genom att ta med dessa lösningar till 
fokusgruppdiskussionen för att skapa en ökad förståelse och insikter i de lösningar 
som de fann på de behov och problem som framkom under brainstormingen.   
 
Fokusgruppdiskussionen har analyserats vidare genom en innehållsanalys. Hsieh & 
Shannon, (2005) menar att under en sådan innehållsanalys plockas nyckelord och 
relevant empirisk data som svarar mot syftet och problemformuleringen. Det 
insamlade materialet i denna studie har utgått ifrån att analysera hur deltagarna har 
gemensamt och kollektivt förstått det ämne som har varit i fokus för studien som 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar är viktigt. Vi är därmed inte ute efter 
numeriska eller statistisk data. Studiens analys har redan börjat vid 
fokusgrupptillfället där vi redan då har fått uppfattningar om det specifika ämnet. Vi 
har även spelat in det fokusgruppdiskussionen för att kunna lyssna igenom dessa flera 
gånger.  
 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att det är viktigt att lyssna igenom 
inspelat material flera gånger för att bygga upp ett bra helhetsintryck och notera 
tonlägen vid diskussioner. Därmed lyssnade författarna igenom materialet från 
fokusgruppdiskussion flera gånger. På så sätt skapades en ökad förståelse för tonlägen 
och att man uppfattat det insamlade materialet på rätt sätt. Materialet har 
transkriberats direkt efter fokusgruppdiskussion eftersom Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017) menar att det ger utrymme för att kontakta deltagarna om det är 
något som behöver förtydligas. Transkriberingen har gjorts direkt i ett dokument på 
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ett noggrant sätt där inga ord eller meningar har exkluderats. Efter transkriberingen 
har vi genomfört en innehållsanalys som utgår ifrån att identifiera, analysera och 
presentera viktigt och betydelsefullt innehåll i det transkriberade materialet som 
svarar mot syftet till studien. När vi har analyserat materialet har vi också varit noga 
med vad syftet är med studien och vad det är vi vill få ut av det insamlade materialet, 
där vi identifierade återkommande behov och lösningar som elkunderna anser att de 
saknar i sin vardag. Utifrån de identifierade behoven har vi skapat en rik bild, ett 
tjänstekoncept, som vidare kommer att beskrivas under resultatet.  

3.7 Studiens trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet  

Det finns många forskare som lyfter fram kvalitativa metoder och dess 
kvalitetskriterier validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) som nödvändiga 
kriterier inom forskning. Justesen och Mik-Meyer (2010) menar att många forskare 
håller sig kritiska till dessa kvalitetskriterier inom den kvalitativa forskningen 
eftersom att de kvalitativa undersökningarna är näst intill omöjliga att repetera. 
Många forskare väljer då att använda tillförlighet (credability) vilket kan delas in i tre 
delar: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  
 
Trovärdighet 
Trovärdighet handlar inom den kvalitativa forskningen om hur trolig den sociala 
verkligheten som beskrivs i studien är, alltså hur och på vilket sätt som deltagarna 
beskriver och delar med sig av sina erfarenheter/uppfattningar. Genom att uppmuntra 
deltagarna att berätta om sina erfarenheter ger därför studien en högre trovärdighet 
(Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017).  Trovärdighet innebär vidare att forskningen 
har utgått från enlighet i de regler som finns. Bryman (2011) förklarar vidare att 
fokusgrupper ger en ökad förståelse och kunskap om det händer tillsammans genom 
att kontinuerligt modifiera, motsäga och bekräfta varandras gemensamma 
uppfattningar eller erfarenheter om ett specifikt ämne. Det som också ökar 
trovärdigheten i studien är att låta deltagarna i studien få en möjlighet att godkänna 
resultatet som forskaren fått fram eller komma med utvecklingsförslag eller 
korrigeringar resultatet (Bryman, 2011). 
 
Under studien har vi fått grundläggande kunskap i hur en uppsats ska genomföras och 
fått vägledning för att på så sätt säkerställa att studien följer de vetenskapliga 
riktlinjerna. Under studien har vi också därför varit noga med att använda begrepp 
och teoretiska modeller på ett noggrant sätt så det förenklar för läsaren att förstå hur 
studien har gått tillväga. Den teoretiska referensramen har beskrivits på ett tydligt sätt. 
Genom sammanfattningar i modeller och tabeller har vi också utvecklat en följsamhet 
i text. Vi har varit noga med att referera vart informationen i studien är hämtad ifrån 
för att säkerställa trovärdigheten, men också varit noga med att den teoretiska 
referensramen har ett tydligt syfte mot det som har studerats.  
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Vi har också valt snöbollsurval för att säkerställa att på så sätt låta deltagarna ge 
förslag på ytterligare potentiella deltagare som har kunskap om ämnet. Detta för att de 
inbjudna deltagarna ska ge förslag på personer som de anser kommer bidra med 
erfarenheter/uppfattningar. Vidare har vi också varit uppmärksamma med att 
deltagarna ska känna sig avslappnade och har därför valt att genomföra workshopen i 
en miljö där de känner sig bekväma i. Vidare har vi säkerställt att genomföra 
workshopen på ett systematiskt sätt och valt metoder som är väletablerade. 
 
Pålitlighet & Överförbarhet 
Pålitlighet innebär hur väl studien är skriven och hur andra kan granska det som är 
skrivet. Resultatet i studien kan på ett enkelt sätt granskas, styrkas och konfirmeras 
utan att forskaren låtit sina personliga åsikter och värderingar påverka utförandet och 
resultatet av studien. Pålitligheten i fokusgrupper ökar om fokusgruppen avslutas 
genom en summering av vad som framkommit så det ger möjligheter för deltagarna 
att bekräfta eller ge ytterligare perspektiv inom det som studeras (Dahlin-Ivanhoff & 
Holmgren, 2017). Författarna menar att pålitligheten också säkerställs om 
fokusgruppdiskussionen transkriberas efter avslutad session, samt om varje forskare 
granskar materialet på eget håll innan den gemensamma analysen. Tillförlitlighet 
handlar också om överförbarhet vilket innebär om studien kan överföras på andra 
studier genom samma upplägg på liknande studier. Överförbarheten ökar om studien 
är väl genomförd och väl beskriven, samt kärnfulla teman och kategorier som stärks 
genom citat som har uppkommit fram fokusgruppdiskussion (Dahlin-Ivanhoff & 
Holmgren, 2017).  
 
Under studien har vi därför varit noga med hur vi har beskrivit innehållet i studien för 
att säkerställa att de som inte är insatta i ämnet ska kunna förstå vad ämnet handlar 
om. Vi har också tydligt beskrivit studiens innehåll, vad som är våra egna reflektioner 
samt vad som är vetenskapligt grundat för att pålitligheten ska säkerställas. Under 
studien har vi också varit konkret med att säkerställa det resultat som har framkommit 
i studien. Vi har även tillsammans med deltagarna summerat och avslutat workshopen 
genom att upprepa vad workshopen har handlat om och vad som kommit fram. Detta 
har gett deltagarna möjlighet att bekräfta resultatet (tjänstekonceptet) så att deltagarna 
kunde korrigera något som inte stämde. Genom att vara så tydlig som möjligt i 
beskrivningen och genomförandet har vi också stärkt överförbarheten, där andra som 
är intresserade kan göra en liknande studie. 

3.8 Etiska Aspekter 

All forskning som rör människor måste ta hänsyn till de personer som deltar i studier 
eller forskningens intressen (Helgesson, 2015). Etiska aspekter är viktigt i alla typer 
av forskning men speciellt i kvalitativa studier eftersom att respondenterna ger så 
mycket information om sig själv (Hedin, 1996). Det är därför viktigt att de som deltar 
i studien inte ska behöva riskera att någon skada när studien publiceras och ska 
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därmed bli informerad om vad studien handlar om och att den som deltar har rätt att 
vara anonym. All information om vad syftet med studien är och vad den ska användas 
till är därför viktigt att informera om. Allt deltagande är frivilligt och de som deltar 
måste ge sin tillåtelse efter den information som de fått om studien (Hedin, 1996). 
Informerat samtycke är därför en central roll när det gäller att respektera och 
deltagarnas personliga integritet (Helgesson, 2015). En fördel att med att vara öppen 
med sina deltagare är att de känner att de kan vara delaktiga på ett sätt som de inte 
hade kunnat om de inte hade blivit informerad om deras rättigheter inför studien. 
Detta är då ett medel för att skapa tillit och förtroende för de som deltar i studien. 
Helgesson (2015) förklarar att de krav som bör vara med i informationsinnehållet är: 
  

• Namnet på studien 
• Vilka det är som ska genomföra studien och vart de arbetar/studerar.  
• För vems räkning görs studien, dvs är det uppdragsgivare eller är det 

forskarnas egna regi. 
• Vad är syftet med studien, vilka frågor ska den besvara och varför är det 

intressant.  
• Förklara hur urvalsprocessen har sett ut.  
• Vad innebär det att delta i studien, dvs hur lång tid kommer genomförandet att 

ta.  
• Hur den insamlade datan kommer att hanteras och skyddas.  
• Att medverkan är frivillig.  
• Att personen, före och under studien får dra tillbaka sitt samtycke eller avbryta 

deltagandet.  
• Hur personen som vill ha mer information kan få det.   

 
För att skapa tillit har författarna informerat de som har deltagit med vilka vi är, vad 
syftet är med workshopen/fokusgruppdiskussion. Vi har även informerat om att det 
resultat som kommer att presenteras hanteras konfidentiellt och att de som deltog 
också fick avbryta när som helst. Vi har också informerat om att det går bra att 
kontakta oss vid funderingar, hur det resultat som vi kommer fram till kommer att 
publiceras, hur de kan få ta del av resultatet, och om vi också skulle behöva 
komplettera eller förtydliga det material som har samlats in.  
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4. Resultat  
 

Studiens syfte var att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som stödjer 
elbolagens väg mot tjänstefiering. Bild 6 visar en uppdaterad bild av vårt teoretiska 
ramverk här kopplat till studiens tjänstedesignprocess och resultat. Resultatet visar 
studiens tjänstedesignprocess olika faser (1-5) och vad de olika faserna har resulterat 
i.  

 

 
Bild 6. Uppdaterad bild över teoretiskt ramverk kopplat till studiens resultat 
(tjänstedesignprocess) och processens output (tjänstekoncept). 
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4.1 Resultat Kartläggning (fas 1) 

Utifrån studiens syfte, resulterade kartläggningen och vår research utifrån 
problemformulering och det teoretiska ramverket i en bredare förståelse kring de 
problem och utmaningar som elbolagen står inför idag. Syftet formade i sin helhet det 
teoretiska ramverkets uppbyggnad som visas i bild 6. Problemformuleringen visade 
bland annat att ett flertal elbolag endast konkurrerar på elpriser och en likvärdig 
produkt till alla kunder. För att konkurrera på mer än elpriser genom avregleringen av 
elmarknaden måste elbolagen hitta nya sätt att skapa en ökad konkurrenskraft genom 
att erbjuda mer än bara produkten el, utan även tjänster som ökar värde för nya och 
befintliga kunder. Att genomgå en tjänstefiering i tillverkande företag är något som 
ligger i tiden där helhetslösningar genom att produkter och tjänster interageras och 
skapar mer värde för kunden. Genom att använda olika tjänstefieringsstrategier är 
därför viktigt för att erbjuda en helhetslösning i kombination av basprodukten samt 
tjänster för att skilja sig från andra företag och hålla sig konkurrenskraftig.  
 
Därmed behöver elbolagen skapa en förståelse för hur de kan erbjuda ett högre värde 
till kunderna genom ett tjänstekoncept som stödjer elkundernas behov i deras kontext 
för el. Utifrån det teoretiska ramverket har vi vidareutvecklat bredare förståelse för 
den tjänstedominanta logiken och dess utveckling i samhället. Det teoretiska 
ramverket visar att företagen idag alltmer går mot att tjänstefieras för att möta de 
behov som finns hos elkunderna och utveckla mervärdestjänster och nya 
tjänsteerbjudanden. Resultatet av kartläggningen visar att tjänstefiering, 
tjänsteinnovation och värdeskapande processer är centrala delar som elbolagen bör 
inkludera i tjänstedesignprocessen. Studiens tjänstedesignprocess pendlar mellan teori 
och uppsatsens egen tjänstedesignprocess och vikten med kundinvolvering i 
utvecklingsprocessen. Detta har gett oss insikter i vikten av hur och när 
kundinvolvering bör ske i en tjänstedesignprocess, men också utvecklat kunskaper 
och tjänsteerbjudanden och tjänstekoncept.  
 
Vidare visade litteraturen också vikten av tjänstedesign där människocentrerade 
designprocesser är av stor vikt vid utveckling av tjänsteerbjudanden/tjänstekoncept. 
Dessa olika människocentrerade designprocesser innebär att nya tjänster förespråkas 
av flertalet designorienterade processer där kunden, tillsammans med designern spelar 
en viktig roll. Författarna till uppsatsen antog därmed en roll som designer. Detta 
ledde oss vidare in i att bredda kunskapen och vikten av den behovsdrivna 
tjänsteutvecklingen.  
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4.2 Resultat Konceptgenerering 

4.2.1 Brainstorming (fas 2) 

Det insamlade materialet från brainstorming har struktureras genom ett 
affinitetsdiagram där vi sammanställt de post-it lappar som samlades in under  
övningen. Nedan visas de mest förekommande och gemensamma svaren om upplevda 
problem/svårigheter utifrån deltagarnas kontext för deras elförbrukning.  
 

Tema generellt 

Hur får du information av ditt elbolag vid olika händelser, etc. strömavbrott? 

- Får ingen information 

- Via nyheter etc. NSD  

- Via sociala medier  

- Genom elbolagets hemsida 

- Genom vänner 

 

Vilka kunskaper har du om el? 

- Watt, KWh, volt, Ampere, Jordat 

- Nödvändigt/ viktigt  

- Ingår i hyra 

- Kostar pengar 

- Vet inte/ ej insatt  

 

Tema elförbrukning 

Vad vet ni om eran elförbrukning? 

- Ej kunskap om elförbrukning 

- Vet ej, ingår i hyra 

- Faktura/e-faktura 
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- Vill veta mer  

- Förstår inte innehållet i fakturan 

- Dyrt  

- Billigt  

- KWh-pris, / månad  

 

Tema interaktion/engagemang 

Vad har ni för miljötänk gällande er elförbrukning? 

- Släcka lampor/teknik som ej används,  

- Lågenergiprodukter, etc. LED-lampor 

- Grön el  

- Inte så mycket miljötänk  

- Timer  

 

Tema tjänster  

Vad vill ni bli erbjudna av erat elbolag om ni bortser från el?  

- Tips på sparande/miljötänk 

- Översikt på elförbrukning, real-tid 

- Tydlig förklaring av faktura, miljö, kostnad 

- Lojalitetsprogram, mervärde, tillgänglig kundservice 

- Applikation kostnader/information/störningar  

 

Vad tycker ni är bristfälligt med elbolagets tjänster idag? 

- Motivera/ engagera kunderna mer, etc. genom tävlingar  

- Information 

- Marknadsföring av tjänster 
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- Kommunikation (mellan elkund och elbolag) 

 

4.2.2 Resultat Brainwalking & Fokusgruppdiskussion (fas 2) 

Här presenteras resultatet för brainwalkingen och fokusgruppdiskussionen. Varje 
tema (en till två frågor) från brainwalkingen presenteras tillsammans med vad som 
kom fram under tillhörande tema för fokusgruppdiskussion. Resultatet (se tabeller 
nedan) från övning brainwalking visade på lösningar och idéer från utvalda teman 
från brainstorming. Upplägget var att ta vidare insikter från övning brainstorming för 
att från övning brainwalking två få ut lösningsförslag från deltagarna. Vidare 
diskuterades dessa teman från brainwalking vidare i fokusgruppdiskussion för att få 
djupare insikter över behov och lösningar för de behoven.  
 

Tema generellt - resultat brainwalking 

Hur vill du få information av ditt elbolag, vid olika händelser ex. Strömavbrott? 

-  App, notis i mobil 

− Automatiskt sms  

−  Sms/ notis i telefonen  

 
Fokusgruppdiskussion - tema generellt  
Deltagarna visade ett behov av att få notifikationer i telefonen vid olika typer av 
händelser kopplat till den enskilda kunden. Att man kan acceptera att få tillgång till 
notiser som en SMS-funktion integrerat med applikationen. Även behov av att kunna 
se vilken del i huset som berörs. Deltagarna visade behov av att få information om 
strömmen är borta och pekar på att kundservice måste vara tillgängliga och rapportera 
felet. Deltagarna fyller i och menar att notisen visar om det är ett stort problem eller 
ett litet problem och hur länge problemet beräknas kvarstå.   
 

“Man kanske exempelvis inte vet av att det är strömavbrott exempelvis i en del 
av sitt hus, och då är det bra att man kan ha en notis som säger till om det. Att 
applikationen är kopplad till kunden så att de kan se när det händer något....”  

 
 
Deltagarna visar på behov av att veta hur lång tid det kommer att ta att åtgärda ett 
strömavbrott och veta vilka områden som är utslagna. Vidare även att en lösning kan 
vara genom att informera om detta genom ett sms utskick med berörda. Deltagarna 
anser att informationen från elbolagen bör komma direkt till telefonen då dem alltid 
bär med sig den.  
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Tema elförbrukning - resultat brainwalking 

Hur vill du få information om din egen elförbrukning? 

- Realtid via en applikationen 

−  Formulera om så man förstår sin elförbrukning bättre 

− Då elen ingår i min hyra så hade det varit intressant att få reda på konsumtionen 
sammanställd på samma faktura.  

−  Mätare i bostaden som visar elförbrukning per dygn, timme och nuvarande 
förbrukning   

 
Fokusgruppdiskussion - tema elförbrukning 
Deltagarna visade att de ville ha information om sin elförbrukning i realtid via en 
applikation. Vidare visade deltagarna att deltagarna att de vill att elbolagen bättre 
formulerar elförbrukningen så att den blir mer förståelig. För de deltagare där elen 
ingår i hyran visades ett intresse i att få reda på konsumtionen av elförbrukningen. 
Exempelvis sammanställd på samma faktura. De vill gärna att det ska finnas tillgång 
till en mätare i bostaden som visar elförbrukningen per dygn, timme och nuvarande 
förbrukning. De menar vidare i fokusgruppdiskussionen att de vill att det ska vara 
enklare att förstå och följa med sin elförbrukning för att få en övergriplig bild över 
vad det egentligen är som drar mycket el och inte för att på så sätt kunna skapa en 
ökad förståelse kring sin egen elförbrukning.  
 

Tema interaktion/engagemang/miljö - resultat brainwalking  
Vad hade motiverat dig till att bli mer medveten om din elförbrukning? 

- Översikt över förbrukningen och tips för att sänka den 

− Applikation med mål (gamification) 

− Broschyr hur bättre det blir med miljö elförbrukning = billigare el? 

- Genom att elbolagen påvisar konsekvenserna av onödig förbrukning av el. Ex användandet av 
stand-by-lägen 

 
Resultat fokusgruppdiskussion - Tema interaktion/engagemang/miljö  
Deltagarna visar på ett behov av en elmätare i hemmet som kan mäta olika 
elektroniska apparater. Exempelvis att kunna påverka hur tv:n drar ström och på så 
sätt bli mer medveten om elförbrukningen. Deltagarna fyller i och menar att det blir 
lättare att påverka elförbrukningen till något positiv. Vidare även motiverad av att 
sänka förbrukningen genom att se vad man egentligen förbrukar ur ett 
miljöperspektiv. De gav förslag på en funktion i telefonen istället för att bara avläsa 
informationen om elförbrukning via mätaren. Vidare även att kunna styra och slå på 
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tvättmaskinen från telefonen utan att vara i hemmet. Deltagarna menar att den kan 
visa om man glömt någon apparat i hemmet på och få information om det. Den ska 
gärna vara enkel att förstå en mätare där dem ger exempel på tidigare apparater som 
varit komplicerade.  
 

“Ja men kan ju blir motiverad till att sänka den också.. Om man ser vad man 
förbrukar” 

 
 

Tema tjänster - resultat brainwalking  
Vad vill ni bli erbjudna av erat elbolag om ni bortser från el som produkt? 

- Få information vart elen kommer ifrån  

− Faktura via applikation, information om förbrukning  

−  Erbjudande till kunder som varit det länge 

− Bättre kommunikation  

- Ökad kunskap om el-begreppen 

 
Resultat fokusgruppdiskussion - tema tjänster  
Deltagarna visar att de vill ha mer förståelse och kunskap kring vart elen kommer 
ifrån och aktivt själv kunna vara med och påverka vart de vill att deras el kommer 
ifrån. De menar att de vill se elbolagen mer aktiva i vad och varför de erbjuder de 
tjänster som de gör idag. Vidare så menar deltagarna att de vill ha all information på 
samma ställe, exempelvis fakturan. Denna faktura ska innehålla tydlig information 
om vad de förbrukar. För att vara mer motiverade till att vara mer medveten om sin 
elförbrukning hade de velat se mer erbjudanden till de som varit det länge. Deltagarna 
menar att det skapar bättre relationer med sitt elbolag.  
 
“Nån rabatt om man är medveten om sin elfaktura.. Då har man ju motivation till att 

vara kvar också.. Det handlar ju om relationer” 
 
Deltagarna visade också på att det är bristfällig kommunikation mellan elbolagen och 
elkunden eftersom att de inte får någon löpande information och aktivitet samt 
marknadsföring av deras tjänster idag. Deltagarna menar på en förbättrad 
kommunikation. 
 

“Ja men typ sociala medier med lite mer aktivitet kring vad som händer om allt 
egentligen.  Dom skulle behöva bli bättre på att marknadsföra sina tjänster, typ via 

sociala medier osv.. För det tycker jag inte alls att dem gör”  
 
Deltagarna ville också få en ökad förståelse för vad de olika begreppen i fakturan 
innebär. Funktioner och innehåll kopplat till en interaktiv faktura kopplar deltagarna 
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till hyperlänkar till områden som man inte förstår på fakturan. Att skala ner onödigt 
innehåll och få en faktura som är mer personlig. Vidare menar deltagarna att en 
klickbar faktura, där man exempelvis kan läsa om olika elektroniska enheter och vad 
dem har dragit. För att på så sätt kunna påverka sin egen elförbrukning, men också 
kunna klicka på fakturan för att få en förklaring till vad de olika begreppen betyder.  

4.3  Resultat Konceptförslag (fas 3) 

I bild 7 visas en sammanställning av outputen av studiens tjänstedesignprocess, ett 
tjänstekoncept som sammanställer elkundernas behov i kontexten för el. De nummer 
som presenteras i bilden representerar 6 områden som var framträdande för kunderna 
och deras behov i deras kontext. 

 

 
. 
Bild 7. Tjänstekonceptförslag. En översikt över elkundernas behov i deras kontext för 
el.  
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4.4 Resultat Konceptutvärdering & Slutligt 
tjänstekoncept (fas 4 & 5) 

Syftet med konceptutvärdering var att utvärdera det färdiga tjänstekonceptet mot 
kunderna, för att hitta områden för potentiella förbättringar, men också bekräfta att 
det vi har genomfört är korrekt uppfattat av de elkunder som vi undersökt i 
workshopen och fokusgruppdiskussionen. Resultatet av konceptutvärderingen visade 
att tjänstekonceptet bekräftade det mesta deltagarna hade arbetat fram under 
workshopen och fokusgruppdiskussionen.  
 

“Ni har förstått alla behov och fått med det som vi ville bidra med på workshopen” 
 
Vidare menar deltagarna att en förbättring hade kunnat göras inom området för 
faktura att: 
 

 “En bra idé som jag kommer på nu i efterhand när jag ser er rika bild över 
tjänstekoncept är att man genom applikationen också hade kunnat betala en E-faktura 

med hjälp av Bank-ID” 
 
 
Något som vi har ändrat efter konceptutvärderingen är att kommunikation (nr. 4, bild 
7) och notisfunktion/SMS (nr. 2 i bild 7) sammanfattar kommunikation i det nya 
tjänstekonceptet (nr 2 i bild 8) med vad elkunderna menar med kommunikation med 
elbolagen. Vidare uppdaterades tjänstekonceptet. Utifrån utvärderingen av 
tjänstekonceptet visade att betalning av e-faktura skulle kunna möjliggöras via Bank-
ID, något som övriga deltagare instämde med. Bild 8 visar en uppdaterad version och 
ett slutligt tjänstekoncept över centrala delar i ett tjänstekoncept för elbolagens 
elkunder.  

 
 
Bild 8. Slutlig tjänstekoncept över centrala delar i ett tjänstekoncept för elbolagens 
elkunder.   
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5. Analys och diskussion  
 

Syftet med studien var att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som stödjer 
elbolagens väg mot tjänstefiering. I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens 
tjänstedesignprocess uppdaterad bild) utifrån teori och resultatet som grundar sig i 
vår empiri (se bild 9). Analys och diskussionskapitlet är strukturerat utifrån 
forskningsfrågorna.  

 
 
Bild 9 är författarnas egna modell som är uppdaterad att inkludera studiens 
tjänstedesignprocess och visar uppsatsens teoretiska ramverk, illustrerar hur analysen 
och diskussionen kopplar till syfte, forskningsfrågor och resultat 
(tjänstedesignprocessen) samt outputen av processen (tjänstekoncept). 
 
. 

 
Bild 9. Egen modell. Teoretiskt ramverk kopplat till syfte, forskningsfrågor & resultat 
(tjänstedesignprocess).   
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5. 1 Vad handlar tjänstefiering om för elbolag? 

Varu,- och Tjänstedominant logik 
Utmaningen för elbolagen initierades till största del år 1996 då den svenska 
elmarknaden avreglerades och konkurrensen blev ett faktum för handel med el 
(Gårdbro och Georgas, 2013). Rapporten från SKI (2017) visar att flertalet av 
elbolagen endast konkurrerar på elpriser. Det innebär ett skifte som Gårdbro och 
Gerogas (2013) menar, där elbolagen bör utveckla erbjudanden till kunder som utöver 
el (homogen produkt) som möter kundernas behov. De flesta elbolagen konkurrerar 
med deras “produkt” el, där priset är centralt som rapporten från SKI (2017) visade. 
Det vi därmed kan se är att elbolagen  fortfarande har en varudominant logik som 
Vargo & Lusch (2015) menar handlar om att skapa och sälja en produkt. Värdet av 
produkten som produceras bestäms av kunden genom ett pris som de är villig att 
betala. Då många elbolag idag endast konkurrerar med deras produkt el (SKI, 2017) 
bör elbolagen utöver skapa tjänster som möter elkunderna i deras behov för 
elkonsumtionen. I tjänstedominant logik menar Jordahl (2012) att en tjänst definieras 
som användningen av resurser för att skapa värde för en aktör.  
För elbolagen innebär resursen dem erbjuder “el”, men att det är “användningen” av 
deras erbjudande av resursen “el” som är centralt för kundens värdeskapande. 
Varudominant logik med fokus på produkter och priser, i relation till tjänstedominant 
logik, där kundens användning av resurser skapar värde, visar att elbolagen bör 
utveckla tjänster digitala tjänster. Vår studie har visat på ett flertal behov som 
elbolagen inte stödjer idag genom digitala tjänster, tjänster som utöver elbolagens 
resurs el idag inte möter behoven som elkunderna har i deras kontext för 
elförbrukning.  
 
Tjänstefiering, kunskap och innovation 
Från den varudominanta logiken till tjänstedominanta logiken och ett mer 
tjänstedominerande synsätt beskriver Kristensson et al., (2014) att en utveckling av 
tjänstestrategier - tjänstefieringsprocesser tar upp en större del av företaget fokus. 
Detta innebär vidare att de företag som i grunden säljer produkter bör utveckla sig 
mot att tjänstefieras och erbjuda mer tjänster tillsammans med sina kunder för att 
hålla sig konkurrenskraftiga (Low, 2017). För att hålla sig konkurrenskraftiga bör 
också företag fokusera på att skilja sina erbjudanden och skapa helhetslösningar mot 
för andra företag för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden Kristensson et al., 
(2014) förklarar att något som också ligger vid stor vikt hos framgångsrika företag är 
innovation och dess förståelse för vad kunden vill ha som exempelvis 
kostnadsbesparing, design eller tillgänglighet. Tjänsteinnovation avser nya värdet som 
en användare upplever, vilket också innebär en värdeskapande process där 
användaren är en viktig medskapare. Vidare att den kontext som användaren eller 
kunden befinner sig i är en central del för att bedöma hur bra eller hur dålig den 
slutliga upplevelsen är av en tjänst.  
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Storey och Larbig, (2017) menar att samskapande med kunden en central del vid 
tjänsteinnovation där kunden kan ses som en operativ resurs och bidra med 
konkurrenskraft genom att öka företagets innovationsförmåga. Detta kan därmed leda 
till värdeskapande tjänsteinnovationer. För att möjliggöra detta krävs också kunskap. 
Shah (2017) menar att framstående utmaningar som företag står inför när företag vill 
tjänstefiera sina produkter är hur ska förändra sina strukturer och processer. Vidare 
menar Shah (2017) att det därför är viktigt att alla anställda förstår vikten av 
tjänstefiering och därmed investera tid och resurser för att utveckla den kunskap som 
krävs för produktföretag att förstå fördelarna vid tjänsterfiering. Om inte kompetensen 
finns i företaget så kan även företag hyra in kunskap som exempelvis designers 
(Helgesson 2017). Helgessons (2017) synpunkt är att designerns roll är central i 
tjänstefieringsprocssen, där utvecklingen av nya tjänster ofta sker genom 
designorienterade metoder.  
 
Studiens tjänstedesignprocess har inspirerats av ett flertal människocentrerade 
designprocesser där “participatory design” (PD) där Hennig och Vogler (2016) 
förespråkar kundinvolvering för att ta det av den “tysta kunskapen” som vanligen inte 
är känd för utvecklare. I uppsatsens tjänstedesignprocess bidrog kunderna till stora 
insikter och ett aktivt deltagande. Det innebär att kunskap från kunder är central, men 
att kunskapen som finns inom organisationen för att kunna tjänstefieras och skapa nya 
tjänsteerbjudanden är av stor vikt. Kristensson et al., (2014) menar att hela företaget 
måste ha viljan, motivationen och kunskap för att nå samma gemensamma mål vid en 
tjänstefieringsprocess. Vi anser därför att kunskap om hur en tjänstefieringsprocess 
ska gå till inom ett elbolag är viktigt. Dels för att ledningen ska känna sig motiverade 
men också för att ledningen motiverar sin personal om förändringen. En väl insatt 
ledning med den kunskap som krävs kommer också med stor sannolikhet motivera de 
anställda till att vilja tjänstefria sig och arbeta mot samma mål. Exempelvis de 
elbolagen som inte har kompetensen själva, bör hyra in kompetens som Helgesson 
(2017) menar är centralt vid tjänstefieringsprocesser.  
 
Vi anser också att elbolag bör fokusera på att öppna upp för möjligheterna vad gäller 
tjänstefiering och skapa strategier som möjliggör och skapar nära relationer och 
lojalitet till kunderna i en helhetslösning. I det synsättet, innebär det att elbolag bör 
möta behov som elkunder har genom att förstå deras behov vid elförbrukningen, 
“själva utförandet”, i deras kontext. Cannon et al. (2011) påpekar att tjänstedesign är 
en strategi och steg i företagets livscykel till en plan att leverera affärsmål. De 
påpekar att tjänstedesignprocessen ofta innebär en output i form av en IT-tjänst där 
det primära för tjänsteföretagen är att leverera en lönsam tjänst. För kunden innebär 
det något annat, de vill använda tjänsten för att uppnå ett specifikt resultat som är 
viktigt för dem (Cannon et al., 2011). Det visar att de elbolag som utvecklar tjänster, 
där kundens resultat av användningen inte löser problemet, är en onödig tjänst, 
eftersom den inte löser något för kunden. Det Cannon et al. (2011) menar är att om 
kunden däremot uppnår sitt önskade resultat, kommer de vara villiga att betala 
tjänsteföretagen för tjänsten. Det innebär att elbolagen som har kunskap om hur man 



	

	 42	

utvecklar tjänster som löser kundens önskade resultat, även kommer uppnå sitt 
önskade resultat av lönsamhet, och därmed även ekonomiskt tillväxt för elbolagen. 
Det blir för elbolag än mer centralt, då de erbjuder samma sak till kunderna vilket är 
el. Att förstå ett resultat som kunden önskar, är som Kristensson et al., (2014) menar 
med att förstå de värdeskapande processerna i kundens egen kontext. Vilket 
följaktligen för elbolagen innebär att samskapa med kunderna i utvecklingen av nya 
digitala tjänster för att förstå, dels det önskade resultatet av användningen av IT-
tjänsten, och samtidigt att kunden ska vilja fortsätta betala för tjänsten.  
 
Att differentiera sig och hitta ingångar utifrån kundernas behov är något som vidare 
bör läggas vid stor vikt eftersom elbolagen i grunden erbjuder samma homogena 
produkt. Elbolagens resurser bör till att möjliggöra ingången till att bli alltmer 
tjänstefierade för att skapa nära relationer till sina kunder. Att ha en tydlig 
tjänstefieringsstrategi möjliggör också vetskapen och kunskapen om att utveckla 
framgångsrika innovationer tillsammans med kunden som samskapare. Detta skapar 
också möjligheter att på ett effektivare sätt möta de behov som elkunderna behöver få 
tillfredsställda. Uppsatsens tjänstedesignprocess kan för elbolagen visa vägen mot att 
tjänstefieras och närmare hur en sådan process kan innebära går vi vidare in på vid 
följande rubriker.  
 
Sammanfattningsvis är det, utifrån fas 1 i vår tjänstedesignprocess viktigt att lägga 
stor vikt vid kartläggningen av att identifiera ett problemområde, där elbolagen internt 
bör se över kompetens och kunskap att utveckla nya tjänsteinnovationer och 
tjänsteerbjudanden. Det är centralt för att vidare få en tydlig behovsbild och genom 
kunskaper av designprocesser, metoder för det och behovsdriven tjänsteutveckling 
och tjänstefiering, skapa en stadig grund innan fas 2 tas vid.   

5. 2 Hur bör elbolagens kunder involveras i 
tjänstedesignprocessen?  

Alam (2003) pekar på ett flertal metoder där kunderna kan involveras i 
utvecklingsprocessen för nya tjänster bland annat genom användarmöten, feedback 
från användarna och genom fokusgrupper. Användarmöten och intervjuer var i 
studien minst resurskrävande och högst prioriterade av de företagen som inkluderades 
i studien (Alam, 2003). Vår tjänstedesignprocess inkluderade fokusgruppintervju med 
öppna intervjufrågor för att få djupare förståelse för elkundernas behov och 
problemlösningar. Alam (2003) menar att användarmöten och intervjuer var de högst 
prioriterade av de företag som intervjuades. Författarna till denna uppsats inkluderade 
“användarmöten”, kopplat till fas 4 (konceptutvärdering) där syftet inte var att testa en 
teknisk prototyp, snarare att bekräfta tjänstekonceptet med elkunderna. Intervjuer i 
form av öppna frågor användes i vår uppsats i fokusgruppdiskussionen vilket Alams 
(2003) studie visade fördelar på. Alams (2003) studie bekräftar Abras et. al (2004) 
antaganden att designprocessen vanligtvis inkluderar användaren vid 
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informationsinsamling och användbarhetstester. Alam (2003) menar också att 
kundinvolvering kan ske genom brainstorming vilket Voss och Zomerdijk (2010) 
också menar är gemensamt för många tjänsteföretag tidigt i processen för att 
idéegenerera och erhålla kundinsikter. I denna studies tjänstedesignprocess 
inkluderades elkunderna (deltagarna) i fas 2 (konceptgenerering) genom 
brainstorming med syftet att idéegenenerera med elkunderna. I fas 4 (utvärderingen) 
för att få fördjupade insikter över behov som elkunderna hade och kunde bekräfta 
tjänstekonceptet. 
 
När man bör involvera kunderna i processen är inte helt definierat i dagens 
forskningsstudier. Saffari och Meigounpoory (2014) menar att det råder det delade 
meningar om när i tjänsteprocessen som kunderna ska involveras och på vilket sätt. 
Detta bekräftar även Alam och Perry (2002) i sin studie där han beskriver att det 
saknas modeller för kundinvolvering i tjänsteutvecklingen. Saffari och Meigounpoory 
(2003) menar dock att utvecklingsprocessen av nya tjänster bör involvera kunderna i 
flera steg under processen. Därmed ser författarna till uppsatsen att finns det olika 
synsätt på när man involverar kunderna. Storey och Larbig (2017) menar att däremot 
att det är viktigt att involvera kunder tidigt i tjänsteutvcklingsprocessen eftersom att 
kundernas latenta behov är svåra att upptäcka. Det författarna till uppsatsen därmed 
tog hänsyn till var att involvera kunderna tidigt i tjänstedesginprocessen. Genom att 
involvera elkunderna tidigt fick författarna till uppsatsen många idéer i ett tidigt skede 
i tjänstedesignprocessen vilket gav oss initialt många latenta behov och även idéer.  
 
Voigt et al. (2014) uttrycker att utvecklingen av nya tjänster (NSD) innefattar att 
utveckla nya eller förbättrade tjänstekoncept och ger förslag på tre faser, första är 
“sensing phase” där nya tjänsteidéer identifieras för att möta nya tjänstemöjligheter. I 
denna uppsats kan det kopplas till fas 2 i tjänstedesignprocessen, där elkunderna 
visade på ett flertal olika tjänsteidéer genom brainwalking, brainstorming och 
fokusgruppintervju. Andra fasen i NSD är enligt Vogit et al. (2014) “seizing phase” 
där tjänsteidéerna omvandlas till mer konkreta tjänstekoncept. I uppsatsens 
tjänstedesignprocess kan det steget kopplas till fas 3, där elkundernas sammanställda 
information från fas 2 sammanställdes till ett tjänstekoncept som konkret visar 
elkundernas behov. Det sista steget i NSD processen förklarar Vogit et al. (2014) är 
“transformation phase”, där tjänstekonceptet implementeras och erbjuds kunderna. 
Uppsatsens tjänstedesignprocess har utelämnat implementering av konceptet, där det 
rent tekniskt saknas kunskap. Vidare är tiden för denna uppsats begränsad och 
implementering för tjänstekonceptet är därmed inte möjligt.  
 
Saffari och Meigounpoory (2014) påpekar vidare att kunderna kan bidra genom att 
framföra ett nytt idétänk och nya preferenser om hur tjänster kan förbättras. I 
uppsatsens tjänstedesignprocess utgick vi inte från elbolagens befintliga utbud och 
hur elbolagens tjänster kan förbättras. Det tjänstedesignprocessens output (slutligt 
tjänstekoncept) visar är däremot något elbolagen kan ta del och erhålla förståelse för 
och skapa en egen uppfattning om hur befintliga tjänster kan förbättras. Voss och 
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Zomerdjik (2010) menar att den immateriella karaktären på tjänster innebär att det är 
viktigt att skapa konkreta bevis för att underlätta kommunikationen mellan 
utvecklingsteam och kunderna. Exempelvis genom service-blueprinting eller 
tjänstekartor (service mapping). Författarna till uppsatsen agerade som 
“tjänstedesigners” och använde inte dessa metoder för kommunikation med 
elkunderna. Däremot genom en rik bild som outputen av tjänstedesignprocessen visar 
i form av ett tjänstekoncept (bild 7). Tjänstekonceptet som illustreras genom en rik 
bild blev tydlig för elkunderna som deltog och kommunikationen över 
förbättringsförslag/konceptutvärdering (fas 4) blev tydlig. Ett konkret “bevis” som 
Voss och Zomerdjik (2010) menar ska förenkla kommunikation mellan 
utvecklingsteam och kunderna. Uppsatsens slutliga tjänstekoncept kan därmed 
uppfattas som en visuell bild som underlättar samarbetet mellan 
utvecklare/tjänstedesigners och kunder/användare.   
 
Utveckling och design av tjänster ha olika perspektiv. Ett inifrån och ut perspektiv 
handlar om företagets förmåga att arbeta med design och utveckla tjänsteerbjudanden. 
Ett utifrån och in perspektiv handlar om att arbeta med externa aktörer för att ta fram 
förslag på nya tjänster (Johannesson och Holmid, 2013). I denna studie har författarna 
valt att utgå från ett utifrån och in perspektiv och alltså inte utgå från hur elbolagen 
arbetar med tjänsteutveckling. Istället arbetar vi direkt med elkunderna där dem 
involveras i ett utifrån och in perspektiv. Det vill säga att kundinvolveringen vid 
utvecklandet av tjänstekonceptet i uppsatsen inte tar hänsyn till företagets resurser. 
Snarare hur elkundernas behov och insikter ser ut, för att sedan skapa ett 
tjänstekoncept som möter dem i deras kontext. Kristensson et al. (2014) beskriver 
“logiken” , att företagets anställda är “smarta” och att tillgångarna som finns kan 
skapa ett nytt erbjudande på marknaden. Vidare att det dock kan vara en svaghet där 
resultatet av innovationsprocessen inte helt säkert blir succé på marknaden. 
Författarna till uppsatsen utgick därmed från en omvänd logik och agerade som 
tjänstedesigners. Ett perspektiv som Kristensson et al. (2014) förespråkar genom ett 
utifrån och in perspektiv. I denna uppsats process, handlar det om att få kunskap om 
elkunderna och deras värdeskapande processer genom att samarbeta med kunderna i 
tjänstedesignprocessen.  
 
I sin helhet bidrog kundinvolveringen i tjänstedesignprocesen till att vi fick erhålla 
den kontextuella kunskap som Saffari och Meigounpoory (2003) och Kristensson et 
al. (2014) menar är viktig för att förstå kundens latenta behov och värdeskapande 
processer. Saffari och Meigounpoory (2014) påpekar även att idéer från kunder är 
väldigt innovativa och kanske inte direkt överförbara, men att låta användarna vara 
med praktiskt vid utvecklandet skapar insikter och möjligheter för att utveckla nya 
tjänster. Därmed ansåg författarna till uppsatsen att en kreativ workshop skulle bidra 
till ett praktiskt moment för att främja kreativitet bland deltagarnas idéegenerering 
(fas 2 i tjänstedesignprocessen).   



	

	 45	

5.3 Vilka delar är centrala i ett tjänstekoncept för 
elbolag? 

Som tidigare nämnt ligger utmaningen för elbolagen att utveckla nya 
värdeerbjudanden till kunderna som stöttar deras värdeskapande processer. Det 
innebär att värdet skapas i elkundernas kontext när de vill förbruka sin el. Det är det 
Kristensson et al, (2014) menar med värdeskapande processer, där ett nytt 
värdeerbjudande stöttar detta. Uppsatsens tjänstedesignprocess har som ovan nämnt 
bidragit till ett nytt tjänstekoncept, med flera olika behov som elkunderna har, det är 
något som elbolagen kan ta del av för att utveckla nya värdeerbjudanden till 
kunderna. Som Kristensson et al. (2014) menar är tjänsteinnovation centralt för 
utvecklingen av nya erbjudanden. De förklarar att tjänsteinnovation bygger på en god 
förståelse för vad kunden vill ha, exempelvis tillgänglighet, kostnadsbesparing, 
användarvänlighet och design. I vår uppsats har tjänstedesignprocessens 
tjänstekoncept (bild 8) visat på elkundernas behov av exempelvis kostnadsbesparing, 
där de vill ha förslag av elbolagen på hur de kan sänka sin elförbrukning. Elkunderna 
vill även att designen på fakturan ska skalas ner och förenklas, då de menar att 
innehållet i fakturan idag är överflödigt, svår att tolka och innehåller svåra ord som de 
inte förstår. Ståndpunkten vid utvecklandet av nya erbjudanden är som Kristensson et 
al. (2014) menar, att fokusera på vad kunden vill göra för att tillgodose sina behov.  
 
Att förstå värdeskapandet i kundernas kontext är centralt för företag att erhålla 
kunskap om värdet som där uppstår. Det som Jordahl (2012), Vargo och Lush (2015) 
och Kristensson et al. (2014) menar avser en ny eller förbättrad värdeskapande 
process där användaren är en viktig i medskapandet. I vår studie, har vi fått ett en 
förståelse för att elbolagen inte tagit hänsyn till elkunderna som deltagit i vår 
tjänstedesignprocess. Elkunderna känner inte att elbolagen har fångat vikten av värdet 
i deras kontext, och det visar uppsatsens tjänstekoncept där ett flertal behov och 
värden som sker i elkundernas kontext inte stöttas upp av digitala tjänster som 
elbolagen inte erbjuder idag. Exempelvis att elbolagen inte erbjuder digitala tjänster 
som att kunna betala el-fakturan via Bank-ID eller att få en digital notifikation om 
strömmen stängs av. Centralt för SDL är som Skålén et al. (2015) menar handlar om 
att skapa värde för kunderna, genom värdeerbjudanden som möter kundens behov. 
Det innebär att vi förstått att SDL, tjänsteinnovation och utvecklingsprocessen att 
skapa nya tjänsteerbjudanden hänger ihop med varandra. I denna uppsats har SDL och 
tjänsteinnovation kompletteras, där SDL har bidragit till ett nytt synsätt, som initialt i 
detta avsnitt kopplas till tjänstefiering och vad det innebär för elbolag. 
Tjänsteinnovation har bidragit till författarnas kunskap, att nya tjänstekoncept bör 
utvecklas tillsammans med kunden för att förstå värdet och behoven som de upplever 
vid elförbrukningen. Därmed kan vi förstå, att en tjänstedesignprocess som denna 
uppsats visat på, kan hjälpa elbolagen att få en förståelse över hur en omställning att 
tjänstefieras kan ske. Närmare sagt, visar uppsatsens tjänstedesignprocess att 
elbolagen bör samskapa med kunden i processen vid utvecklandet av nya digitala 
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tjänster. Nedan beskrivs ett flertal behov, som elbolagen idag inte stödjer upp i 
elkundernas kontext, där detta visar att elbolagen bör utveckla nya digitala tjänster, 
som stödjer elkundernas behov och värdeskapande processer.  
 
Outputen av tjänstedesignprocessen (tjänstekonceptet bild 8) visade att elkunderna 
idag inte alls är motiverade eller engagerade till att använda de tjänster som elbolagen 
erbjuder idag. De saknar även kunskap om vilka tjänster elbolagen erbjuder. 
Elkunderna känner att elbolagen inte når ut med sina tjänster till och att det saknas 
motivation och okunskap till att vara medveten om sin elförbrukning. De känner 
också att de inte har förståelse eller kunskap om vad el-begreppen innebär och har 
därmed svårt att orientera sig i ämnet. Kristensson et al. (2014) menar att behov är 
svåra att fånga för företagen idag och att de också är svåra att identifiera och beskriva. 
Tjänstedesignprocessens output (bild 8) visar att elkunderna idag känner att de blir 
mer motiverade och engagerade om elbolagen skapar ett mer individanpassat 
tjänsteerbjudande. Elkunderna påpekar att det skulle skapa en större möjlighet att 
stanna kvar på respektive elbolag. Elkunderna anser att en ökad kommunikation och 
relation genom individanpassade tjänster skulle öka deras motivation till att använda 
och engagera sig i elbolaget tjänster. De skulle känna att de har en personlig 
kundrelation tillsammans med sitt elbolag. Vi kan därmed se utifrån tjänstekonceptet 
att kundrelationer bör vara en central del hos elbolagen för att skapa lojalitet. Genom 
att förstå elkunder och deras förväntningar, involvera de i tjänstedesignprocessen kan 
elbolagen utveckla ett förbättrat tjänstekoncept till sina kunder för att möta deras 
behov och förväntningar som ställs på elbolagen idag. Detta är viktigt för att undvika 
misslyckanden som Schaffhausen (2015) bekräftar genom att felaktig input från 
organisationer, företag eller designers istället för att direkt involvera kunderna själva.  
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6. Slutsats 

 
Syftet med denna studie är att utveckla en behovsdriven tjänstedesignprocess som 
stödjer elbolagens väg mot tjänstefiering. Uppsatsen ska bidra med en ökad förståelse 
för utmaningar och möjligheter för elbolagens omställning mot tjänstefiering och 
vikten av kundinvolvering i tjänstedesignprocessen. Nedanstående frågor 
sammanfattar författarnas slutsatser, där syftet och forskningsfrågorna besvaras.  

 
 
Vad handlar tjänstefiering om för elbolag? 
Då många elbolag endast konkurrerar med produkten el bör elbolagen idag utveckla 
och tjänstefiera sina produkter för att öka värde för kunden. Vår studie har visat flera 
behov som elbolagen inte stödjer med sina digitala tjänster. Att företag inte ser dessa 
behov kan vara att de fortfarande besitter en varudominant logik och inte inser det 
faktum att den allt mer digitaliserade eran har tagit mer plats, där tjänstefiering hos 
elbolagen är centralt för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Innehållsprocessen i 
Tjänstefieringen för elbolag handlar om att lägga resurser på att utveckla och 
tillhandahålla kunskap i hela organisationen för att klara en omställning att 
tjänstefieras, exempelvis hyra in kompetens som designers om kompetensen saknas 
internt. Tjänstefiering för elbolag handlar också om ett nytt sätt att öppna upp för 
möjligheter och strategier där nära relationer skapar lojalitet till kunderna i en 
paketerad lösning. Att ha en stadig kunskapsgrund inom elbolagen skapar också 
insikter i hur elbolagen ska kunna utveckla tjänsteinnovationer som möter kundernas 
behov och värdet som uppstår i de värdeskapande processerna.  
 
Vilka delar är centrala i ett tjänstekoncept för elbolag? 
Värdeskapande processer är centrala för elbolagen att ha kännedom om när de 
utvecklar nya digitala tjänstekoncept till elkunder. De värdeskapande processerna sker 
i elkundens kontext, och det blir svårt för elbolagen att gissa sig till deras värden och 
behov utan att involvera dem i utvecklingsprocessen. Studiens behovsdrivna 
tjänstedesignprocess bidrar till en ökad förståelse för de behov som elkunderna har i 
deras värdeskapande processer. Närmare sagt visar tjänstedesignprocessens output ett 
flertal behov av digitala tjänster som stödjer elkundens värdeskapande processer, 
därav visas vikten för elbolag att involvera elkunderna vid utvecklingen av nya 
tjänster. Delar i elbolagens tjänstekoncept bör inkludera en digital interaktiv, avskalad 
och gripbar faktura med tips på hur elkostnaden kan sänkas och innehålla 
klimatsmarta tips. Vidare digitala applikationer där elfakturan kan betalas med Bank-
ID, funktioner som notifikationer vid strömavbrott och individanpassade tjänster och 
tävlingar. Centralt är att kommunikationen bör förstärkas mellan elkund och elbolag 
genom dessa ovannämnda digitala tjänster.   
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Hur bör elbolags kunder involveras i tjänstedesignprocessen? 
Hur kunder kan involveras i tjänstedesignprocessen är genom exempelvis workshops 
innehållande kreativa övningar och metoder såsom brainstorming och brainwalking, 
eller andra etablerade kreativa övningar. Detta inkluderades i studiens 
tjänstedesignprocess och bidrog till ökade kunskapar om elkundernas behov i deras 
kontext för el. Centralt för elbolagen är att involvera elkunderna i början för att initialt 
skapa sig en förståelse för kundernas latenta behov, idéer och problem. Det ger en 
stadig grund att gå vidare med att utveckla digitala tjänster som möter detta. Vidare 
bör elbolagen involvera elkunderna i processen där tjänstekonceptet ska utvärderas i 
ett senare skede, vilket bidrar till ökade insikter och kompletteringar av 
tjänstekonceptet.. Elkunderna involverades i tjänstedesignprocessen med insikter i hur 
elbolagen kan förbättra befintliga tjänster och även utveckla nya digitala 
tjänsteerbjudanden. 
 
Sammanfattningsvis  
Studien bidrar till elbolagen: hur en behovsdriven tjänstedesignprocess kan se ut vid 
omställningen att gå från ett produktorienterat synsätt som företag till att tjänstefieras. 
Studiens tjänstedesignprocess visar: 
 

• Fas 1: Möjligheter, utmaningar och kunskap om hur elbolagens väg kan se ut 
mot att tjänstefieras. 

• Fas 2: Hur elkunderna bör inkluderas i tjänstedesignprocessen etc. workshop. 
• Fas 3: Utvecklingen av ett tjänstekoncept. 
• Fas 4: Resultatet av tjänstekonceptet och vikten av utvärdering med 

elkunderna. 
• Fas 5: Ett slutligt tjänstekoncept som elbolagen kan ta del av för att 

komplettera eller utveckla befintliga digitala tjänsteerbjudanden som stödjer 
elkundernas behov och värdeskapande processer. 

6.1 Framtida studier 

I vår undersökning upptäckte vi att det saknas studier som har workshop som en 
primär datainsamlingsmetod. Framtida studier bör utveckla kreativa och idérika 
metoder för att på så sätt kunna bidra med ett nya insikter kring utvecklingen av 
framtida tjänstedesignprocesser. Framtida studier kan gå vidare och undersöka hur 
familjer i storstadshus gör för att spara in på sin elförbrukning och vad som blir 
centralt i deras kontext. Denna uppsats har sin utgångspunkt i elkundernas kontext för 
el. Vidare kan framtida studier undersöka elbolagens interna kompetens och kunskap 
för att utveckla digitala tjänster, och fortsatt hur elkunder och intern 
kompetens/intressenter i elbolag tillsammans kan arbeta för att ta fram nya 
tjänstekoncept.  
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