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Idag skiftar industrin sitt fokus från att producera fysiska produkter till att utveckla tjänster. 
En ökande konkurrens på marknaden gör att företag måste använda effektiva 
utvecklingsprocesser för att snabbt lansera tjänster av hög kvalitet. Tjänster definieras ofta 
utifrån deras immateriella karaktär vilket komplicerar mätning av kvalitet. För att bestämma 
kvalitet kan fysiska produkter kontrolleras mot en kravspecifikation genom att testas och 
mätas. Tjänster däremot utgår ifrån hur väl de uppfyller kundernas och användarnas behov. 
För att öka tjänsters kvalitet är det viktigt att förstå kunderna och användarna och i praktiken 
blir det allt vanligare att involvera dem i utvecklingen. Tjänster har nyligen fått stor 
uppmärksamhet i industrin och i forskningen och den allmänna beskrivningen av tjänster 
omfattar många olika ämnesområden. Detta innebär att det inte finns en entydig definition av 
vad en tjänst är och det saknas en vedertagen tjänsteutvecklingsprocess som möjliggör 
involvering av användarna. Vidare efterfrågar forskningen studier i hur kund- och 
användarinvolvering bör ingå i utvecklingen av tjänster, speciellt i ett tidigare skede, och hur 
det påverkar tjänsters resultat. 

Utifrån en litteraturstudie har denna studie föreslagit en process för att involvera centrala 
intressenter, till exempel kunder, användare och interna intressenter, i utvecklingen av 
tjänster. Processen implementerades sedan i ett praktikfall där examensarbetet 
samarbetspartner, ett mindre IT-företag, gett i uppdrag att utveckla ett koncept av en 
friskvårdstjänst. Praktikfallet omfattade endast de första delarna i utvecklingen där 
exempelvis teknisk utveckling och lansering inte ingick. Efter att processen implementerats 
levererades ett färdigt koncept till samarbetspartnern och en ny justerad process presenterades 
baserad på analyser från empirin. Denna studie styrker dagens forskning genom att påvisa att 
kund- och användarinvolvering i tjänsteutvecklingen kan bidra till en effektiv process, tjänster 
av hög kvalitet, en ökad kundlojalitet till företaget och en ökad marknadsacceptans. Däremot 
är det avgörande att involveringen sker på rätt sätt med rätt intressenter. Innan utvecklingen 
bör syftet med intressenternas involvering definieras omsorgsfullt så att 
involveringsmomenten kan anpassas därefter. Efter att syftet med intressenternas involvering 
bestämts kan processen från denna studie med fördel implementeras i all tjänsteutveckling. 
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Today the industry is shifting focus from producing goods to developing services. With 
increasing competition on the service market companies need to establish efficient 
development processes to quickly launch services of high quality. Services are often defined 
in terms of its intangible nature, which complicates the measurement of quality. Goods can be 
physically tested and measured to be checked against a requirement specification. On the 
other hand, quality in services is based on how well they meet customer and user needs. To 
gain quality the understanding of customers and users is crucial and in practice it is becoming 
increasingly common to involve customers and users in the service development. Services 
have recently gained attention within the industry and research. Furthermore, the general 
description of services includes a variety of subject areas. Because of this there is no 
established definition of what a service actually is and the research lack recognized processes 
for its development. In addition, the research request studies on how customer and user 
involvement should be part of the development of services, especially in the early stages, and 
how it affects the services’ results. 

Based on a literature study, this thesis has proposed a process for involving key stakeholders, 
including customers and users, in the development of services. The process was then 
implemented in a case where a small IT company commissioned to develop a concept of a 
wellness service. The case comprised only the first stages of the full development where, for 
example, technical design and launch was not included. After the process was implemented, a 
final concept was delivered to the business partner and a new adjusted process was presented 
based on the analysis of the empirical data. This study verifies today's research by 
demonstrating that customer and user involvement in service development can contribute to 
an efficient process, quality, increased customer loyalty to the company and a greater market 
acceptance. However, it is crucial that the right stakeholders are involved according to a 
purpose. Before the development, the purpose of the stakeholder involvement must be defined 
carefully so that activities can be designed accordingly. After this, the adjusted process 
presented in this study can advantageously be implemented in any service development. 
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1 Introduktion 
Idag är tjänster en ökande del av allt fler länders ekonomi och industrin skiftar sitt fokus från 
produkter mot tjänster (Vargo & Lusch, 2008). En rapport från United Nations Environment 
Programme (UNEP) föreslår att företag ska leverera tjänster istället för produkter för att 
minska miljöpåverkan (Manzini & Vezzoli, u.d.). Samtidigt belyser Wolfson och Schlomo 
(2013) behovet av att optimera tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv där miljöansvar 
tillsammans med ekonomiskt och socialt ansvar ingår. Hållbara tjänster definieras bland annat 
av att de uppfyller kundernas behov med fokus på att skapa värde för användaren. (Wolfson, 
et al., 2013) Från ett hållbarhetsperspektiv innebär det stora risker att spendera resurser i 
utvecklingen av tjänster som nödvändigtvis inte tillmötesgår ett identifierat marknadsbehov 
och således riskerar att inte användas. Från ett organisatoriskt perspektiv är detta i synnerhet 
viktigt för mindre företag som inte kan riskera att satsa resurser som inte bidrar till företagets 
resultat (Christensen & Overdorf, 2000). 

En tjänst skapas när kunden med sitt behov möter den som tillhandahåller tjänsten (Alam & 
Perry, 2002) och definieras ofta utifrån dess immateriella karaktär (Goldstein, et al., 2002) 
(Katzeffa, et al., 2012) (Lovelock & Gummesson, 2004). Till skillnad från fysiska produkter, 
kan inte tjänster kontrolleras mot en kravspecifikation under utvecklingen med hjälp av 
fysiska tester eller mätningar för att säkerställa kvalitet. För att kontrollera kvaliteten under 
utvecklingen av tjänster är det därför viktigt att säkerställa att kundernas och användars behov 
tillmötesgås. (Parasuraman, et al., 1985) Ett sätt att säkerställa kvalitet inom produkt- och 
tjänsteutveckling är att använda tvärfunktionella team bestående av personer med expertis 
från olika områden, där även kunder och användare kan ingå (Ulrich & Eppinger, 2012) 
(Clatworthy, 2011). Samtidigt kan utvecklingsprocesser saktas ner när ny information från 
kunder avbryter utvecklingsarbetet (Ullman, 2010). Vidare måste företag lansera nya tjänster 
snabbt för att nå marknadsframgångar (Alam & Perry, 2002). Därför ställs höga krav på 
effektiva tjänsteutvecklingsprocesser med kvalitetssäkring genom kund- och 
användarinvolvering.  

Medan forskningen inom produktutveckling är omfattande finns en brist på forskning inom 
tjänsteutveckling. Tjänster som forskningsområde är relativt nytt och efterfrågar mer 
vetenskap, framförallt med fokus på kund- och användarinvolvering (Alam & Perry, 2002) 
(Katzeff, et al., 2011). Alam och Perry (2002) rekommenderar att forskning ska fokusera på 
relationen mellan användarinvolvering i olika utvecklingsstadier och nya tjänsters framgång 
(Alam & Perry, 2002) och ett särskilt behov av forskning uttrycks inom utvecklingens tidiga 
faser (Magnusson, et al., 2003).  

Sammanfattningsvis kommer fler företag att utveckla tjänster och det efterfrågas mer 
forskning inom området. Med detta ökar behovet av forskning i effektiva 
utvecklingsprocesser som skapar tjänster av hög kvalitet; där involvering av kunder och 
användare har en central roll. 
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1.1 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att (1) bidra till vetenskapen inom tjänsteutveckling och att (2) 
utveckla ett koncept för en tjänst. I den akademiska delen av examensarbetet (1) kommer en 
studie genomföras för att undersöka hur centrala intressenter1 kan involveras tidigt i 
utvecklingen av tjänster och vilka effekter detta ger. 

1.2 Frågeställning 
För att uppfylla det akademiska syftet avser studien att besvara följande frågeställning: 

• Hur kan centrala intressenter involveras i utvecklandet av en tjänst? 
• Bidrar involveringen av centrala intressenter till en effektiv utveckling och en tjänst av hög 

kvalitet? 

1.3 Mål 
Givet frågeställning är studiens mål att utveckla en process för att involvera centrala 
intressenter i utvecklingen av tjänster. Processen föreslås utifrån teorin för att sedan 
implementeras och utvärderas i ett praktikfall. Därefter föreslås justeringar till processen. 
Praktikfallet utförs på uppdrag av en samarbetspartner, till vilka ett koncept för en tjänst ska 
levereras. 

1.4 Praktikfall 
Samarbetspartnern är ett svenskt IT-företag som bland annat förmedlar friskvårdstjänster och 
sköter administration i samband med detta. Företaget har sitt ursprung i och sin huvudsakliga 
verksamhet i Sverige men har expanderat till övriga nordiska länder samt till vissa andra 
länder i Europa. Företaget har cirka 200 anställda fördelade på kontor i Sverige och i övriga 
verksamhetsländer. 

Samarbetspartnern har gett i uppdrag att utveckla ett koncept av en friskvårdstjänst vars 
huvudsakliga plattform ska vara en smartphone-applikation. Uppdraget utgår från att göra om 
en befintlig stegräknar- och aktivitetstävlingstävling ur samarbetspartnerns produktportfölj. 
Samarbetspartnern har konstaterat ett nedåtgående intresse och avtagande intäkter för den 
befintliga tjänsten. Däremot ser de outnyttjad potential och vill modernisera tjänsten 
alternativt utveckla ett helt nytt koncept. 

De som köper in tjänsten är huvudsakligen arbetsgivare som i sin tur förmedlar tjänsten till 
medarbetare. I första hand kommer tjänsten att erbjudas till samarbetspartnerns befintliga 
kunder och deras medarbetare vilket innebär att det i praktikfallet är mycket tydligt vilka som 
är kunder och användare. Uppdraget från samarbetspartnern och således praktikfallets 
omfattning är att utveckla en tjänst, enligt följande: (1) aktuella marknadskrafter, (2) 
möjligheter inom den befintliga tjänsten och (3) dagens kund- och användarbehov. Fokus i 
detta examensarbete kommer att ligga på den sistnämnda aspekten (3). Se bilagan Projektkrav 
för fullständig projektspecifikation. 

                                                 
1 De centrala intressenterna är de intressenter som har störst inflytande och intresse av tjänsten. Dessa kan vara 
externa intressenter som till exempel kunder och användare och interna intressenter som till exempel personer 
inom den organisation som utvecklar tjänsten. 
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1.5 Avgränsningar 
Till att börja med är examensarbetet begränsat att endast omfatta de tidiga faserna i 
utvecklingen av en tjänst. För praktikfallets räkning innebär detta att ett koncept av en tjänst 
kommer att levereras och senare delar av utvecklingsprojektet, exempelvis teknisk utveckling 
och lansering, utelämnas. Detta beror främst på samarbetspartnerns uppdragsbeskrivning och 
examensarbetets tidsram (20 veckor) men även på det uttryckta forskningsbehovet. Med 
anledning av detta är det inte möjligt att bevisa att intressentinvolveringen har bidragit till 
tjänstens kommersiella framgång eftersom denna studie kommer att publiceras innan tjänsten 
lanseras. Dessutom kan inte intressentinvolveringens påverkan på processens effektivitet 
bevisas eftersom ytterligare ett praktikfall utan intressentinvolvering inte utförs som referens. 
Däremot kommer teorin och empirin att ligga till grund för analyser och slutsatser om hur 
involveringen har påverkat processen och tjänstens resultat. Tidsramen begränsar även hur 
många intressenter som har involverats i praktikfallet. 

Praktikfallet är ett operativt uppdrag från samarbetspartnern som har önskemål och 
förväntningar på projektet. Framförallt påverkar samarbetspartnerns sekretesspolicy vilka 
kunder som kontaktats. Examensarbetet avgränsas också till en speciell typ av tjänster, som 
styrs av praktikfallet. I och med att tjänsten i praktikfallet riktar sig till arbetsgivare som i sin 
tur förmedlar tjänsten till sina medarbetare kommer examensarbetet att fokusera på både 
tjänster mellan två företag, det vill säga ”business-to-business” (B2B) och mellan företag och 
användare, det vill säga ”business-to-people” (B2P). Den tredje kategorin där tjänsten 
levereras i mötet mellan personen, det vill säga ”people-to-people” (P2P), kommer inte att 
beaktas. 

  



4 
 

1.6 Metod 
För att möta målen, besvara frågeställningarna och uppfylla syftet har studien följt 
arbetsmetodiken i Tabell 1. Arbetsmetodiken följer rapportstrukturen där en litteraturstudie 
ligger till grund för framtagningen av en process som implementeras och utvärderas i 
praktikfallet. Praktikfallet kommer att resultera i ett tjänstekoncept som ska presenteras och 
överlämnas till samarbetspartnern.  

Tabell 1. Arbetsgången som genomgåtts i examensarbetet. 

# Moment Beskrivning 

1 Introduktion Examensarbetets introduktion, syfte, frågeställning, 
mål och avgränsningar utformas från en initial 
litteraturstudie samt i samråd med handledare på KTH 
och hos samarbetspartnern.  

2 Teoretisk referensram En litteratursökning av artiklar i databaser (Google 
Scholar och KTHB Primo) och facklitteratur redogör 
för relevanta teorier och stödmetoder inom det aktuella 
området samt definierar relevanta begrepp.  

3 Implementering En process för att involvera centrala intressenter inom 
tjänsteutveckling föreslås utifrån den teoretiska 
referensramen. Vidare beskrivs även hur processen 
implementeras i praktikfallet.  

4 Resultat Resultat från implementeringen av processen i 
praktikfallet och tjänstekonceptet presenteras. 

5 Analys Resultatet från implementeringen analyseras och 
jämförs med den teoretiska referensramen. Slutligen 
presenteras och motiveras en ny justerad process 
baserad på analysen och insikter från 
implementeringen. 

6 Slutsatser Frågeställningarna besvaras. 

7 Diskussion Reflektion av hur arbetet har genomförts, om något 
kunde gjorts annorlunda och vad som påverkat 
resultatet. 

8 Rekommendationer Rekommendationer för fortsatt arbete ur ett 
akademiskt perspektiv samt rekommendationer till 
samarbetspartnern. 

 

Val av metodik har främst påverkats av examensarbetets avgränsningar. Denna studie har en 
deduktiv ansats där kvalitativ data utgörs av primärdata och sekundärdata (Collins & Hussey, 
2009). Primärdata utgörs av det material som insamlas genom resultat och observationer 
under implementeringen av processen och sekundärdata kommer att samlas in genom 
sökningar i databaser av befintligt material från tidigare forskning. 

Det går att diskutera huruvida studien verkligen kommer mäta det den avser, det vill säga om 
studien har en hög validitet (Collins & Hussey, 2009). Den process som föreslås kan anses ha 
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hög validitet eftersom den kommer att bygga på en gedigen litteraturstudie. Däremot kommer 
implementeringen av processen, som ligger till grund för resultat och analys, att präglas av 
praktikfallet och yttre faktorer. Detta kan innebära att studien under implementeringen 
divergerar från det den avser att mäta och att den teoretiska referensramen inte längre kan 
jämföras med implementeringen av processen. För att förhindra detta kommer arbetet inom 
praktikfallet planeras noggrant och avstämmas med handledare. För att ytterligare stärka 
studiens validitet bör flera mätningar göras, det vill säga att validera processen med fler 
praktikfall. Dock ligger detta utanför examensarbetets omfattning. 

Praktikfallet omfattar endast ett tjänsteutvecklingsprojekt och kan därför leda till att en del 
fenomen förbises i den insamlade primärdata eller att identifierade fenomen endast kan uppstå 
i praktikfallet. För att öka repeterbarheten och tillförlitligheten borde därför flera praktikfall 
jämföras, vilket påverkar studiens reliabilitet (Collins & Hussey, 2009). Vidare insamlas och 
sammanställs all primärdata av författarna varför det kan finnas en risk för subjektiva 
bedömningar. För att öka reliabiliteten kommer därför författarna vara mycket systematiska i 
sammanställningar och analyser av primärdata. 
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2 Teoretisk referensram 
För att redogöra för relevanta teorier och stödmetoder inom det aktuella området samt 
definiera relevanta begrepp har en litteraturstudie gjorts. Den teoretiska referensramen 
sammanfattar litteraturstudien och ligger till grund för en process för intressentinvolvering 
samt analys av dess implementering. 

2.1 Bakgrund 
Tjänster som forskningsområde är relativt nytt och började utvecklas ungefär samtidigt i flera 
länder. Redan på 70-talet efterlyste flera forskare studier om de utmaningar som 
tjänsteutveckling innebär. Den tidens forskning berörde då endast produkter och praktiska 
exempel och insikter för hur tjänster bör utvecklas och marknadsföras saknades. Från och 
med då började forskare att utgå ifrån egna erfarenheter som användare av tjänster – allt ifrån 
flygbolag, banker, et cetera – varför en stor del av forskningen kring tjänsteutveckling kom att 
bli användarcentrerad. (Lovelock & Gummesson, 2004)  

Efterfrågan på ett större tjänstefokus återfinns även inom industrin. Ledande företag har de 
senaste decennierna konstaterat ett behov av att flytta fokus från produkter till tjänster (Vargo 
& Lusch, 2008). Detta kan jämföras med att allt fler länders ekonomi skiftat från att i stor 
utsträckning baseras på tillverkning och försäljning av produkter till att baseras på tjänster 
(Vargo & Lusch, 2008) (Sheth & Sharma, 2008). Vidare kan detta sättas i ett större 
sammanhang; en rapport från United Nations Environment Programme (UNEP) ifrågasätter 
konsumtionen av fysiska produkter och menar att företag bör sälja funktioner istället för 
produkter. De menar att detta skulle leda till att företag måste använda system av produkter 
och tjänster som bör innebära mindre miljöpåverkan för att kunna leverera funktionen i fråga 
till slutkonsumenten. (Manzini & Vezzoli, u.d.)   

2.2 Tjänster 
De flesta definitioner av tjänster som återfunnits i denna litteraturstudie utgår ifrån skillnaden 
mellan produkter och tjänster. Den främsta skillnaden mellan en produkt och en tjänst är 
avsaknaden av fysiska, eller materiella, komponenter och således karaktäriseras en tjänst som 
immateriell (Katzeffa, et al., 2012) (Goldstein, et al., 2002) (Stickdorn & Schneider, 2013). 
Tjänster kan inte erbjudas från en lagerhylla utan skapas när kunden med sitt behov möter den 
som tillhandahåller tjänsten. (Alam & Perry, 2002) Likt en produkt består en tjänst av flera 
komponenter av vilka de flesta är av immateriell karaktär och utgör en serie av processer, 
personer och komponenter som skapar till tjänsten i fråga (Goldstein, et al., 2002). En 
definition som legat till grund för flera senare studier härstammar från 80-talet och återger de 
fyra egenskaperna som skiljer en tjänst från en produkt: (1) ”intangibility” (en tjänst är ett 
händelseförlopp snarare än ett objekt), (2) ”heterogeneity” (en tjänst upplevs olika beroende 
på vem som använder den), (3) “inseparability” (produktionen och konsumtionen kan inte 
skiljas, utan sker samtidigt) och ”perishability” (att en tjänst är förgänglig) (Parasuraman, et 
al., 1985) (Lovelock & Gummesson, 2004) (Alam & Perry, 2002).  

2.3 Utvecklingsprocesser 
Innovationer har traditionellt sett associerats med materiella produkter (Alam & Perry, 2002). 
Därför är även forskning inom ny produktutveckling rikligt representerad (Alam & Perry, 
2002), men nu när företag skiftar mot att utveckla tjänster istället för produkter har inte 
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forskningen hängt med (Vargo & Lusch, 2008). Det finns relativt lite forskning inom 
tjänsteutveckling och framförallt inom utveckling av nya tjänster där litteraturen saknar 
modeller och processer. Tjänsters unika karaktärsdrag (intangibility, heterogeneity, 
perishability och inseparability) kan innebära att processer för ny tjänsteutveckling skiljer sig 
från processer för ny produktutveckling. Eftersom tjänster per definition involverar kunder 
och tenderar att skapa ett långsiktigt åtagande mellan kund och tjänstleverantör spelar 
kundinvolvering i utvecklingen av tjänster en större roll än hos produkter. Det råder också 
tvivel om organisationer bör följa en process för att utveckla nya tjänster. Detta öppnar för 
frågor som om faser inom tjänsteutveckling bör ske sekventiellt eller parallellt. (Alam & 
Perry, 2002) 

2.3.1 Produktutvecklingsprocessen 
Forskning om produktutveckling och dess process är välrepresenterad och har utvecklats 
under en längre period. Från att tidigare ha utförts sekventiellt föreslås idag att 
produktutvecklingsprocessens aktiviteter och faser sker parallellt. (Alam & Perry, 2002) 
Processen byggs upp av faser innehållandes ett antal parallella aktiviteter och portar (från 
engelskans Gates). Vid avslutandet av varje fas kontrolleras utfallet i den efterföljande porten 
i vilken det tas beslut om projektet ska gå vidare till nästa fas. (Cooper, 2008) Ulrich och 
Eppinger (2012) beskriver en modell för hur produktutveckling bedrivs enligt sex ingående 
faser: (1) planering, (2) konceptgenerering, (3) design på systemnivå, (4) design på detaljnivå, 
(5) tester och förfiningar, och (6) produktion och lansering (Ulrich & Eppinger, 2012). 

2.3.2 Tjänsteutvecklingsprocesser 
I och med kundernas förväntningar på tjänster, teknikens framsteg och en ökande konkurrens 
utvecklas fler och fler nya tjänster med krav på en kort lanseringstid. Ofta saknas strategi och 
utvecklingskompetens hos tjänsteleverantörer vilket medfört att många tjänster misslyckas på 
marknaden. Managers måste implementera en effektiv utvecklingsprocess med 
kundinvolvering för att snabbt skapa tjänster som svarar mot faktiska kundbehov. Tjänster 
som forskningsområde efterfrågar också mer vetenskap och i den befintliga litteraturen 
utelämnas detaljer om processer och dess ingående faser och dess möjlighet till kund- och 
användarinvolvering och hur detta skulle gå till. Detta lämnar en oklar bild av hur nya tjänster 
bör utvecklas. (Alam & Perry, 2002) 

I en undersökning publicerad i Journal of Services Marketing 2002 gjordes en case-studie på 
12 företag som erbjöd finanstjänster. Företagen var valda utifrån variation av storlek, 
internationellt ägandeskap och verksamt område. Managers på företagen fick lista vilka faser 
de använde sig av i ny tjänsteutveckling samt hur viktiga dessa var för tjänstens framgång, se 
Tabell 2. (Alam & Perry, 2002) Detta ger indikation på vilka faser som är viktiga att inkludera 
inom tjänsteutveckling. 
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Tabell 2. En studie visar de utvecklingsfaser som företag upplever påverkar tjänsters 
framgång. I skalan 1-5 anses 5 viktigast. (Alam & Perry, 2002) 

Strategic planning 2.1 

Idea generation 4.7 

Idea screening 4.1 

Business analysis 3.2 

Formation of cross-functional team 3.6 

Service design and process/system design 3.5 

Personnel training 1.9 

Service testing and pilot run 2.4 

Test marketing 1.7 

Commercialization 3.4 

2.4 Att mäta kvalitet 
Till skillnad från en fysisk produkt kan en tjänst inte mätas och testas fysiskt mot en 
kravspecifikation innan lansering för att säkerställa kvalitet. Avsikten för en tjänst är att möta 
kundens behov (Stickdorn & Schneider, 2013) och på grund av dess immateriella karaktär 
beror kvaliteten på hur väl kundernas förväntningar uppfylls av den lanserade tjänsten 
(Parasuraman, et al., 1985). Dessutom vet utvecklarna sällan vad användaren förväntar sig 
(Parasuraman, et al., 1985) (Ullman, 2010), vilket ytterligare komplicerar mätningen av 
tjänsters kvalitet under utvecklingsstadiet. Tjänsteutvecklingen bör fokusera på 
interaktionspunkterna mellan användaren och tjänsten (Parasuraman, et al., 1985). För att 
effektivt identifiera och tillmötesgå kundernas och användarnas behov och således öka 
chansen till kvalitet bör kunder och användarna involveras i utvecklingsprocessen (Essén & 
Östlund, 2011) (Katzeff, et al., 2011) (Slater & Narver, 1998) (Magnusson, et al., 2003). 
Utifrån detta dras slutsatsen att tjänsters kvalitet är synonym med hur väl kundernas och 
användarnas behov tillmötesgås. 

2.5 Intressenter i utvecklingen 
Att förstå användarnas behov för att utveckla innovationer är grunden till en hållbar 
konkurrensfördel för tjänster. Överlag är teorin enig om att användarinvolvering i 
utvecklingsprocesser generellt sett leder till produkter och tjänster av högre kvalitet där en 
utpräglad involvering av intressenter även skapar lojalitet och långsiktigt engagemang. 
(Stickdorn & Schneider, 2013) (Melton & Hartline, 2013) (Eisingerich, et al., 2014) 
Kundernas involvering i produktutveckling är särskilt lönsam inom högteknologiska eller 
föränderliga marknader (Eisingerich, et al., 2014). Att involvera användare i 
utvecklingsprocessen beskrivs allt oftare som det effektivaste sättet att identifiera 
användarbehov. Med rätt förberedelser kan användarnas involvering i de tidiga 
utvecklingsfaserna bidra till framgångsrika innovationer. (Essén & Östlund, 2011) (Katzeff, et 
al., 2011) (Slater & Narver, 1998) (Magnusson, et al., 2003) En av anledningarna till att 
användarinvolvering blir allt vanligare är de möjligheter till effektiv involvering som internet 
och medieverktyg skapat (Essén & Östlund, 2011). Däremot saknas forskning kring kund- 
och användarinvolvering i tjänsteutvecklingen. Alam och Perry (2002) rekommenderar att 
forskning ska fokusera på relationen mellan användarinvolvering i olika utvecklingsstadier 
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och nya tjänsters framgång (Alam & Perry, 2002) och att ett särskilt behov av forskning 
uttrycks inom de tidiga faserna (Magnusson, et al., 2003).  

2.5.1 Kund- och användarinvolvering 
I takt med industrins skifte från materiella produkter till immateriella tjänster måste företag 
inse att konsumentens uppgift inte längre är att anpassa sig till produkten. Numera är 
konsumentens uppgift istället att bistå med information så att företaget kan skapa 
framgångsrika innovationer. (Stickdorn & Schneider, 2013) Detta innebär att skifta från 
produktionsdriven strategi till konsumentdriven design (Essén & Östlund, 2011) där kundens 
behov ligger till grund för produkter och tjänster (Stickdorn & Schneider, 2013). Visserligen 
finns det företag som inte involverar konsumenter i utvecklingen och trots detta skapar 
framgångsrika innovationer. Dessa företag kan tänkas vara mer riskbenägna än andra företag 
eller har mera resurser för forskning och utveckling. Att arbeta kundorienterat kan beskrivas 
som ”the set of beliefs that puts the customer’s interest first” och i detta arbetssätt ingår till 
exempel användarinvolvering i interaktionen mellan tjänsteutvecklaren och kunden eller 
användaren (Alam & Perry, 2002). 

Traditionell användarinvolvering, där man lyssnar till användarnas behov och översätter dem 
till funktioner, har bytts ut mot att användarna istället deltar i utvecklingsprocessen. 
Användarna besitter unik kompetens och kunskap om vad som faktiskt kan skapa värde och 
bör därför vara med i viktiga utvecklingsfaser. Däremot krävs det alltid utvecklare för att 
realisera tjänsterna. (Magnusson, et al., 2003) Kunder kan då ses som experter som företaget 
hyr in till en låg kostnad. Därför uppmuntras företagen att behandla kunderna som konsulter. 
(Eisingerich, et al., 2014) Det är viktigt att bestämma vilken roll användarna ska ha i 
involveringen (Claude & Horne, 1995). Det har även förts en diskussion inom 
designforskning huruvida design ska utföras av eller med användarna (Essén & Östlund, 
2011). För utvecklarna är det inte alltid självklart vilka kunder eller användare som ska 
involveras (Alam & Perry, 2002). Det saknas en vedertagen tjänsteutvecklingsprocess som 
möjliggör involvering av användarna (Alam & Perry, 2002) och få studier har undersökt hur 
användarinvolvering bidrar till utvecklingen inom olika områden (Essén & Östlund, 2011). 
En studie föreslår att framtida forskning bör fokusera på relation mellan kundinput i olika 
utvecklingsfaser i samband med tjänsters framgång (Alam & Perry, 2002). 
Användarinvolveringen har också till syfte att framkalla långsiktigt positiva effekter då det 
skapar en starkare relation mellan kunder och företaget (Verleye, et al., 2014). I en studie 
identifierades flera positiva effekter av användarinvolvering på organisatorisk nivå som till 
exempel bättre processer för innovation och snabbare och bättre beslut i selekteringen av 
idéer (Humphreys, et al., 2009) . 

I en studie fick professionella tjänstedesigners och slutanvändare skapa en telekomtjänst för 
konsumenter under samma förutsättningar. Användarnas idéer skapade generellt sett ett högre 
värde för konsumenterna och var mera originella. Däremot var idéerna mindre genomförbara 
och därför svårare att skapa en kommersiell tjänst av. Efter studien kunde man också 
konstatera att effekten av användarinvolvering berodde på hur de involverades. Exempelvis 
tenderade användarna att inte föreslå vågade idéer som de inte uppfattade som genomförbara 
efter att de fått tillgång till expertiskonsultation. (Magnusson, et al., 2003) Samtidigt är det 
viktigt att ha kunskap inom det aktuella området för att vara kreativ (Amabile, 1997). Detta 
skapar en skör balansgång: nämligen att tillhandahålla rätt mängd information för att de 
involverade ska bidra fördelaktigt (Magnusson, et al., 2003) med kreativa idéer. 
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Samma studie visade att ett av de viktigaste momenten för ny produkt- och tjänsteutveckling 
var idégenerering med användarna, vilket genererade kommersiella idéer med stort 
konsumentvärde. Konsumenter, eller användare, kan därför användas som innovatörer i 
tjänsteutveckling. Den främsta anledningen till att managers inom industrin inte valde att 
involvera användarna i tidiga faser var att de inte trodde att användarna vet vilka idéer som är 
möjliga att realisera. Det finns alltså inte bara utrymme för forskning inom ny 
tjänsteutveckling utan forskningen borde fokusera på användarna som innovatörer, verktyg 
och metoder för att effektivisera deras involvering och för att förmedla ramarna för vad som 
är genomförbart. (Magnusson, et al., 2003) 

Studien i Journal of Services Marketing 2002, med 12 finansföretag på B2B-marknaden, 
redovisar att användarinvolvering i idégenereringen är en av de tre viktigaste faserna. Det 
bidrar till utveckling av nya och differentierade tjänster med unika fördelar, det skapar större 
värde för användare, utvecklingstiden kan reduceras, tjänsten kan spridas snabbare, få bättre 
acceptans på marknaden och involveringen hjälper till att bygga en långsiktig relation mellan 
tjänsteleverantör och kund. (Alam & Perry, 2002) 

En tredje studie har undersökt forskningen inom användarinvolvering med fokus på de tidiga 
utvecklingsfaserna. Studien redovisar bland annat att användarinvolvering kan ge mer exakta 
systemkrav, högre kvalitet, en bättre matchning mellan behov och systemet samt ökad 
tillfredställe för kunder och användare. (Kujala, 2003) 

En fjärde studie har undersökt litteraturen för att utvärdera effekten av co-creation - ”en aktiv, 
kreativ och social process, baserad på samarbetet mellan utvecklare och användare som är 
initierat av företaget för att skapa värde för kunden”. Studien styrker de fördelar med co-
creation som studierna ovan från Kujala (2003) och Alam (2002) påvisar med 
användarinvolvering. Dessutom hävdar den flera positiva effekter på organisatorisk nivå, till 
exempel bättre processer för innovation och snabbare och bättre beslut i selekteringen av 
idéer. (Humphreys, et al., 2009) 

Litteraturen är dock inte helt samstämmig gällande användarinvolvering för innovation är 
fördelaktig. I praktiken är det vanligt för företag att involvera användare men det saknas ofta 
bevis för huruvida idéer ska genereras av användarna eller om de bara ska bistå utvecklarna. 
(Magnusson, et al., 2003) Inom produktutveckling kan input från intressenter sakta ner 
utvecklingsprocessen när ny information från front-line avdelningar avbryter utvecklarnas 
arbete (Ullman, 2010). Samtidigt är det avgörande för företag att lansera nya tjänster snabbt, 
vilket ställer stora krav på effektiviteten av tjänsteutvecklingsprocessen (Alam & Perry, 
2002). Ett dilemma blir då uppenbart: att ha en kort tid till marknaden och försäkra kvalitet 
med hjälp av användarinvolvering. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kund- och användarorienterade utvecklingsprocesser bidrar 
till företags framgång i utvecklandet av nya tjänster om involveringen sker på rätt sett. De 
företag som lyckas med att anpassa sig till en kund- och användarorienterad 
tjänsteutvecklingsprocess spås vara de företag som kommer att vara mest framgångsrika 
under första delen av 2000-talet (Alam & Perry, 2002). Däremot saknar litteraturen validerade 
modeller och processer för detta. Som svar har Alam och Perry (2002) skapat ett ramverk för 
hur användarinvolvering i ny tjänsteutveckling ska ske, där de rekommenderar att 
utvecklingsprocessen anpassas genom att besvara fyra frågor (Magnusson, et al., 2003) (Alam 
& Perry, 2002): 
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1. Syftet med att involvera användare? Till exempel för att få nya idéer, minska cykeltiden 
eller förbättra kundrelationen. 

2. I vilka faser i utvecklingsprocessen ska användarna involveras? 
3. Hur intensiv ska användarinvolveringen vara? Det vill säga, ska utvecklaren bara lyssna 

till användaren eller ska denne ingå i utvecklingsteamet? 
4. Modeller för involvering? Hur ska input från användarna komma fram och erhållas? Detta 

kan till exempel vara intervjuer, workshops et cetera. 

2.5.2 Tvärfunktionella team 
Det är vanligt att ett tvärfunktionellt team utgör den grupp som utför utvecklingen (Ulrich & 
Eppinger, 2012). Tvärfunktionella team används generellt i produktutveckling men även i 
tjänsteutveckling (Clatworthy, 2011). I ett tvärfunktionellt team ingår en grupp intressenter 
som representerar olika funktioner inom och utanför organisationen (Clatworthy, 2011) där 
det senare kan innebära att involvera kunder och användare (Alam & Perry, 2002). I en studie 
föreslås det att internt anställda som är i daglig kontakt med kunder som med stor sannolikhet 
känner kundens behov bör involveras under utvecklingsprocessen för att säkerställa en tjänst 
kvalitet (Magnusson, et al., 2003). Personal från front-line avdelningen befinner sig där 
tjänsten inträffar (Sørensen, et al., 2013). Genom att låta dessa vara en del av det 
tvärfunktionella teamet fås kundens perspektiv indirekt med i utvecklingsprocessen (Glushko 
& Tabas, 2009).   

2.6 Tjänstedesign 
Tjänstedesign är ett tillvägagångssätt för att skapa innovationer som får ett allt större utrymme 
i industrin. Tjänstedesigntänket är relativt nytt och föränderligt vilket gör att det inte finns en 
vedertagen definition av begreppet. Att försöka definiera begreppet kan till och med vara 
skadligt för dess utveckling då en definition kan begränsa områdena för praktisk användning. 
Att arbeta med tjänstedesign kan beskrivas som ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med 
metoder och verktyg från olika områden. Syftet är att skapa nya eller förbättra existerande 
tjänster på ett övergripande vis för att dels skapa effektivitet och dels värde för kunder och 
användare. (Stickdorn & Schneider, 2013) I takt med att tjänstedesign tar mer plats ökar 
behovet av forskning om dess utförande och effekt. Vidare måste även studier finna och 
utvärdera metoder för att möjliggöra utförandet i praktiken. (Clatworthy, 2011) Design 
beskrivs i boken DRM, a Design Research Methodology som ”en multidisciplinär aktivitet 
mellan flera intressenter” vilket gör att forskning inom temat måste behandla en komplex 
variation av kunskapsområden och ämnen. Detta gör det svårt att skapa framsteg inom 
forskning eftersom det är svårt att identifiera en gemensam grund för att jämföra och relatera 
resultat. Vidare råder det bristande praktisk användning av resultat från designforskning och 
brist på vetenskaplig noggrannhet. (Blessing & Chakrabarti, 2009) 

Boken This is Service Design Thinking (TiSDT) är skriven av 23 tjänstedesigners från 
internationella företag. Boken ger sig inte ut för att definiera tjänstedesign utan vill istället 
utbilda läsaren i ”Service Design Thinking” – ett tankesätt för att skapa framgångsrika tjänster 
som ger värde till kunder och användare. (Stickdorn & Schneider, 2013) Arbetet med 
tjänsteutvecklingen som ingår i denna studie har till stor del inspirerats av tankesättet från 
TiSDT, därför anses det nödvändigt att kortfattat beskriva de fem principer som utgör 
tankesättet: 
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1. ”It is user-centred” 
Service design thinking börjar med att hitta ett gemensamt språk med kunden och därmed 
förstå dennes problem och situation. Att använda kunskapen om kunden i utvecklingen är 
avgörande för att tjänsten ska skapa värde och bli framgångrik. 

2. ”It is co-creative” 
I tjänstedesignprocessen bör olika typer av intressenter involveras för att skapa och definiera 
tjänsten. Med rätt förutsättningar kan alla vara kreativa och i en heterogen grupp med till 
exempel kunder och front-linemedarbetare, ingenjörer och managers kan extra värde adderas 
tidigt i utvecklingsprocessen och kundlojalitet främjas. 

3. ”It is sequencing” 
Tjänster består av olika sekvenser som fortlöper under en bestämd tid och den framgångsrika 
tjänsten har en bra rytm som gör användandet smidigt. Under tjänstens förlopp ska 
användaren känna att man rör sig framåt i tjänsten. Vidare innebär även denna princip att 
tänka på vad som sker i processerna bakom tjänsten. 

4. ”It is evidencing” 
Då tjänster ofta definieras som immateriella bör användaren få fysisk bekräftelse på att 
tjänstens genomförts. Det kan till exempel handla om en skylt, en faktura, en broschyr, ett 
ljud eller en doft. Fysiska artefakter kan påminna om positiva upplevelser efter att tjänsten 
avslutats. Däremot får inte detta gå överstyr och upplevas som en ansträngning. 

5. ”It is holistic” 
Tjänsten måste utvecklas med hänsyn till den övergripande kontexten som den utspelar sig i. 
Användarnas resa genom tjänsten kan se mycket olika ut och likaså kan deras humör variera. 
Processer, system och värderingar hos organisationen som tillhandahåller tjänsten måste tas i 
beaktning. 

När det kommer till tjänstedesign är begreppet co-design en viktig faktor. Begreppet innebär 
att personer inom och utanför organisationen, såsom forskare, designers, utvecklare, kunder 
och användare sammanförs för att samarbeta i tjänsteutvecklingsprocessen. (Steen, et al., 
2011) Co-design innebär fördelar både för utvecklingsprojektet, kunderna och användarna 
och organisationen. Till exempel kan detta öka förståelsen för kundernas och användarnas 
behov i projektet, öka kundnöjdheten eller öka innovationsnivån hos organisationen. (Steen, 
et al., 2011) Co-design möjliggör kontinuerlig förbättring av produkter och tjänster och 
minskar risken för misslyckande. Co-design ökar effektiviteten i utvecklingen då kundernas 
behov tillgodoses tidigare i utvecklingen, kunden får en starkare och mer positiv relation till 
företaget och organisationen ökar sin kreativitet och får ett bättre samarbete mellan 
divisionerna. (Steen, et al., 2011) 

2.7 Metoder för involvering av intressenter i utvecklingen 
Inom produktutveckling är det vedertaget att en framgångsrik produkt måste möta kundbehov 
(Alam & Perry, 2002). Modeller för kundinvolvering har därför stort fokus i 
produktutvecklingsprocesser. Däremot saknar litteraturen modeller för kundinvolvering i 
tjänsteutveckling.  (Alam & Perry, 2002) (Magnusson, et al., 2003) I följande stycken 
beskrivs stödmetoder till utvecklingsprocesser för att involvera kunder och användare. 
Observera att metoderna som beskrivs nedan inte är metoder för att uppfylla det akademiska 
målet utan kommer att ingå som metoder i processen för intressentinvolvering. 
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2.7.1 Intervjuer 
Det finns flera typer av intervjuer, de kan bland annat vara strukturerade, semi-strukturerade 
eller ostrukturerade. Generellt för alla är att respondenten svarar på frågor som ställs, antingen 
över telefon eller under ett möte, av intervjuaren. Innan intervjun rekommenderas att 
intervjuaren förbereder en intervjuguide och testar frågorna genom att till exempel ställa dem 
till personer för att minimera risken för missförstånd. Speciellt för strukturerade intervjuer är 
att det ställs en följd av frågor där det finns lite rum för respondenten att svara fritt. Vidare 
eftersträvas att alla intervjuer hålls enligt samma förfarande varför intervjun till stor 
utsträckning liknar enkäter.  Semi-strukturerade intervjuer å andra sidan erbjuder mer rum för 
respondenten att svara fritt. Intervjuguiden i detta fall innehåller öppnare frågor och är mer en 
mall för hur samtalet ska föras. Ostrukturerade intervjuer innebär att respondenten kan 
uttrycka sig fritt samtidigt som intervjuaren styr samtalet i den riktning som denne tycker är 
lämpligt. (Cohen & Crabtree, 2006)  

Kontextuella intervjuer är något som används inom tjänstedesign. Detta innebär att intervjun 
utförs i den miljö där tjänsten används, vilket även möjliggör för intervjuaren att även 
observera användarnas beteende. De utförs genom att intervjuaren besöker respondenten och 
ställer frågor samtidigt som observationer görs. Målet är att utvecklarna ska kunna få fram 
insikter om respondenten och tjänstens sociala och fysiska miljö för att få en mer 
övergripande förståelse. (Stickdorn & Schneider, 2013) Slutligen rekommenderas intervjuer 
att spelas in. (Stickdorn & Schneider, 2013) (Cohen & Crabtree, 2006) 

2.7.2 Workshop 
En vanlig metod för att involvera användare i utvecklingsprojekt är workshops. Exempelvis 
gjordes en studie inom vilken slutanvändare involverades i ett industriellt forskningsprojekt 
där workshops användes för att forskare och slutanvändare kunde dela kunskaper. (Lucero & 
Mattelmäki, 2011) Ytterligare ett exempel är en studie där användare deltog under 
utvecklingen av en informationstjänst för energikonsumtion i hushåll. Denna studie var mer 
omfattande och användare deltog i tre workshops. Varav den första workshopen syftade till att 
fastställa en förståelse för användarna, deras mål och användningsmiljö. Den andra 
workshopen syftade till att identifiera behov och problem gällande energianvändning. Den 
sista workshopen syftade till att utvärde ra koncept tillsammans med användarna. (Katzeff, et 
al., 2011) 

AT-ONE är en metodik inom tjänstedesign och ett hjälpmedel för utvecklingsteam. 
Metodiken innehåller en serie av workshops som hjälper teamen att kartlägga och utveckla 
koncept för potentiellt nya tjänster. (Clatworthy, 2011) Varje workshop i denna metodik är 
uppbyggd av tre faser: (1) start, där en gemensam kunskapsbas och förståelse för problemet 
etableras; (2) divergens, där utforskandet och utvecklandet av idéer sker; och (3) konvergens, 
där idéerna syntetiseras och prioriteras. Det är också viktigt att rätt kombination av deltagare, 
med avseende på olika kompetenser, finns representerade. (Stickdorn & Schneider, 2013)  

AT-ONE liknar metodiken i studien av Katzeff et. al. (2011) där en informationstjänst för 
energikonsumtion togs fram. Inför dessa workshops gjordes förberedelser såtillvida att det 
fanns ritpapper, post-itlappar, kritor och förfriskningar för att skapa en så kreativ och 
välkomnande atmosfär som möjligt. I denna studie delades deltagarna upp i grupper om tre 
till fem personer som utförde övningarna tillsammans med en moderator som även tog 
anteckningar. (Katzeff, et al., 2011) En aspekt att ta hänsyn till är det som konstaterades i 
studien av Magnusson et. al. (2003), nämligen att användarna inte kunde bidra kreativt innan 
en prototyp tillhandahölls (Magnusson, et al., 2003). 
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2.7.3 Prototyptester 
Involvering av användare kan även göras i ett senare skede av utvecklingsprocessen, 
nämligen genom att testa konceptprototyper tillsammans med användarna under 
konceptevaluering. En prototyp kan presenteras för användarna på flera sätt. Däremot föreslås 
det att material såsom pappersskisser, modeller och prototyper används i kombination med 
verbal kommunikation för att förklara konceptet för användaren på ett så realistisk vis som 
möjligt. Denna metod bör öka användarens förståelse för konceptet och således öka 
sannolikheten att användaren ger bra feedback. (Kaulio, 1998) 

Tjänsteprototyper kan variera i omfattning, dock har alla gemensamt att de är mer eller 
mindre en simulering av tjänsten. Inom tjänstedesign beskrivs att prototyptester i tjänstens 
kontext kan generera värdefulla insikter för den fortsatta utvecklingen. (Stickdorn & 
Schneider, 2013) (Katzeff, et al., 2011) Att peka på detaljer i vad som fungerar bra eller dåligt 
är däremot svårt för användarna (Katzeff, et al., 2011). Detta kan jämföras med fenomenet 
som tidigare beskrivits, att användarna inte vågar föreslå nya idéer och ge feedback då de har 
tillgång till expertiskunskap. Utvecklarna som presenterar prototypen kan eventuellt uppfattas 
av användarna som experter. 

2.8 Sammanfattande kommentarer 
Tjänster definieras oftast utifrån vad som skiljer dem från produkter. Därmed beskrivs en 
tjänst som immateriellt bestående av en serie komponenter, processer och personer som 
tillsammans skapar en helhet. På grund av deras immateriella karaktär är tjänsters kvalitet 
svår att mäta och beror främst på hur väl utvecklarna förstår kundernas och användarnas 
behov. Därför är kvaliteten synonym med hur väl kundernas och användarnas behov 
tillmötesgås, vilket är svårt att kontrollera under utvecklingen innan tjänsten lanserats. För att 
öka sannolikheten att tillmötesgå behov rekommenderas att involvera kunder och användare i 
viktiga faser av utvecklingen eller att använda tvärfunktionella team inom vilka personal från 
front-line involveras. 

Litteraturen saknar beskrivning av modeller och processer för tjänsteutveckling, i synnerhet 
processer som möjliggör för kund- och användarinvolvering. Vidare saknas forskning i hur 
sådan involvering påverkar utvecklingen i olika faser, speciellt i de tidigare faserna. De 
viktigaste faserna i ny tjänsteutveckling är bland annat, enligt företag, idégenerering och 
idéselektering och det är i dessa som kund- och användarinvolvering bör ske. 

Slutligen bör skillnaden mellan tjänsteutveckling och tjänstedesign utredas för att kunna 
genomföra denna studie. Tjänsteutveckling syftar ofta till en process med ingående faser från 
planering till lansering (Alam & Perry, 2002). Tjänstdesign å andra sidan är ett nytt begrepp 
och beskrivs som ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som berör många ämnesområden. En 
lärobok inom tjänstedesign (TiSDT) baserad på industripraxis vill istället för att definiera 
begreppet utbilda läsaren i ett tankesätt med metoder, verktyg och modeller för att skapa 
framgångsrika tjänster av hög kvalitet. Där är involveringen av kunder och användare den 
viktigaste faktorn. (Stickdorn & Schneider, 2013) 

  



16 
 

 



17 
 

3 Implementering 
Detta kapitel presenterar arbetsgången som praktikfallet följde i tjänsteutvecklingen, från 
förstudie till konceptöverlämning. Vidare presenteras processen för att involvera centrala 
intressenter i tjänsteutvecklingen samt hur den utformades utifrån den teoretiska 
referensramen. Slutligen beskrivs hur processen implementerades i praktikfallet. Författarna 
till detta examensarbete är även utvecklarna i praktikfallet och benämns därefter. 

3.1 Föreslagen process  
Då litteraturen saknar forskning kring hur tjänsteutveckling ska gå till har praktikfallet utförts 
med inspiration från den generiska produktutvecklingsprocessen enligt vad Ulrich & Eppinger 
(2012) föreslår (Ulrich & Eppinger, 2012). Den föreslagna processen för intressentinvolvering 
har baserats på verktyg och arbetsmetodik från forskning inom tjänsteutveckling och 
industripraxis från tjänstedesign. Framförallt har ramverket för hur användare ska involveras 
av Alam & Perry (2002) använts för att göra processen kund- och användarorienterad. 
Ramverket innebär att fastställa involveringen med avseende på: (1) syftet, (2) faser, (3) 
intensitet och (4) involveringsmodeller (Alam & Perry, 2002). Nedan beskrivs hur processen 
utformats utifrån detta ramverk. 

I den föreslagna processen är syftet (1) att etablera en förståelse för kundernas och 
användarnas behov samt skapa en god relation. Därmed ökar sannolikheten att kvaliteten 
säkerställs och att kundernas och användarnas lojalitet och engagemang till tjänsten ökar, 
vilket i sin tur kan leda till större marknadsacceptans. 

De faser (2) där kunderna och användarna ska involveras är de där deras medverkan har som 
störst påverkan. Detta innebär att kunderna och användarna är delaktiga i projektet där 
förståelse om dem etableras, där lösningar som tillmötesgår deras behov skapas och där dessa 
lösningar verifieras. 

I den föreslagna processen involveras kunderna och användarna som intensivast (3) under de 
tidiga faserna av tjänsteutvecklingen. De kommer att involveras vid tre tillfällen enligt den 
föreslagna processen; vid faserna konceptgenerering, övergripande design och tester och 
förfining.  

De involveringsmodeller (4) som kommer användas är intervjuer, workshops och tester. 
Initialt bör utvecklarna etablera en förståelse för kunderna och användarna varför intervjuer är 
en lämplig metod. Nästa involveringstillfälle är workshops som svarar mot teorierna om co-
design; ett sätt för att utnyttja kundernas och användarnas kompetenser och kunskap. 
Slutligen ska kunderna och användarna testa en prototyp av tjänstekonceptet. Detta möjliggör 
en slutgiltig kontroll av att förståelsen för kundernas och användarnas behov är korrekt.  

Figur 1 visar vilka faser som tjänsteutvecklingen ska genomgå. Praktikfallet omfattar fas 1 till 
och med fas 4, som avslutas med en överlämning av ett tjänstekoncept till samarbetspartnern. 
De senare faserna (fas 5 och 6) i utvecklingen ligger utanför examensarbetets omfattning och 
är ett förslag på fortsatt arbete efter överlämningen från praktikfallet. Det gröna området i 
Figur 1 visar den föreslagna processen för att involvera centrala intressenter, denna är alltså 
integrerad i tjänsteutvecklingen. Fasernas utformning och ordning samt aktiviteter utan 
intressentinvolvering är inte av intresse för denna studie men är nödvändiga för att genomföra 
praktikfallet och utveckla ett tjänstekoncept. 
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De fyra illustrationerna med kuber under tidslinjen i Figur 1 illustrerar hur utvecklingen 
utförts. Den första illustrationen beskriver en befintlig tjänst som ska förbättras, i den andra 
illustrationen bryts tjänsten isär och lösningar på nya behov läggs till, i den tredje 
illustrationen sätt dessa ihop till en prototyp och i den fjärde illustrationen justeras den efter 
utförda tester. I dessa moment involveras kunderna och användarna.  

 

Figur 1. Den föreslagna processen för att involvera centrala intressenter. Det 
blåmarkerade området omfattas av studien. 

I Tabell 3 beskrivs faserna med ingående aktiviteter som genomgås i utvecklingen av 
tjänstekonceptet. Observera att även aktiviteter som inte ingår i processen för att involvera 
centrala intressenter presenteras. 

Tabell 3. Den föreslagna processens faser, aktiviteter samt vart intressentinvolveringen 
sker som omfattas av examensarbetet. 

 Fas 1 – förstudie Fas 2 – 
konceptgenerering 

Fas 3 – 
Konceptdesign 

Fas 4 – tester och 
förfining 

Aktiviteter • Planering 
• Intressentanalys 
• Marknadsanalys 
• Studie i aktuellt 

ämnesområde 
• Utvärdering av 

befintlig tjänst 

• Behovsanalys 
• Initial 

konceptgenerering 
• Design av 

övergripande 
prototyp 
 

• Konceptdesign 
• Detaljerad 

prototyp 
 

• Prototyptester 
• Justering av 

koncept 
• Detaljerad 

design av 
tjänstekoncept 

• Överlämning 

Intressent-
involvering 

Etablera kontakt med 
intressenter 

Intervjuer med 
intressenter 

Workshop med 
intressenter 

Prototyptester med 
intressenter 
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3.2 Implementering av process i praktikfall 
I detta avsnitt presenteras hur processen implementerades i praktikfallet. Fokus ligger främst 
på de moment under vilka intressenter involverades. Rubrikstrukturen följer processens 
ingående faser. 

3.2.1 Fas 1 – Förstudie 
Denna fas fokuserade främst på planering och förberedelser inför kommande faser. 
Inledningsvis formulerades projektkrav för praktikfallet i samråd med samarbetspartnern, se 
bilagan Projektkrav. En intressentanalys gjordes för att identifiera tjänstens centrala 
intressenter med avseende på inflytande och intresse. I praktikfallet är tjänstekonceptet en 
friskvårdstjänst som erbjuds till arbetsgivare som i sin tur erbjuder tjänsten till sina anställda. 
Arbetsgivare är således kunder till tjänsten och deras anställda är användare av tjänsten. 
Intressentanalysen visade att kunderna och användarna tillsammans med interna intressenter 
från samarbetspartnern var de mest centrala. Interna intressentar är personer från olika 
avdelningar inom samarbetspartners organisation med kompetenser som är viktiga för 
tjänstens utveckling. Kunderna, användarna och de interna intressenterna är praktikfallets 
centrala intressenter och benämns därefter. Projektetet planerades så att dessa kunde 
involveras när deras deltagande var mest nödvändigt. Detta innebar att kunder och användare 
involverades från och med intervjuer medan interna intressenter involverades från och med 
workshops. 

Kontakt med de centrala intressenterna etablerades även under denna fas. Kontakten med 
kunderna förmedlades av samarbetspartnern. De medverkande kunderna sitter i en ledande 
position i kundföretag till samarbetspartnern. Totalt medverkade 8 stycken personer från 6 
stycken olika företag i kundgruppen. En mer detaljerad beskrivning av urvalet av kunder finns 
i bilagan Medverkande intressenter. I och med att medarbetarna på kundernas företag i 
princip kan vara vilken person som helst söktes en bred användargrupp med avseende på 
ålder, civilstatus och kön. Representanter för användargruppen togs främst från utvecklarnas 
bekantskapskrets men vissa användare förmedlades av kunderna. Totalt medverkade 14 
användare och de beskrivs mer detaljerat i bilagan Medverkande intressenter. 

Dessutom gjordes en marknadsanalys där bland annat konkurrerande tjänster och trender 
inom friskvård undersöktes. Den befintliga tjänsten som ligger till grund för praktikfallet 
utvärderades också. Tjänsten i fråga testades och analyserades för att förstå vilka eventuella 
möjligheter och begränsningar den har. Dessa aktiviteter är av mindre vikt för själva 
intressentinvolveringen men är nödvändiga för det fortsatta arbetet. 

3.2.2 Fas 2 – Konceptgenerering 
Under denna fas gjordes först en behovsanalys i form av intervjuer som är det första tillfället 
där kunder och användare involveras. Med behovsanalysen som bas gjordes dessutom en 
konceptgenerering för att ta fram en övergripande prototyp.  

Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att skapa underlag till behovsanalysen och de är även det första 
tillfället för intressentinvolvering. Enligt fynd i den teoretiska referensramen har 
intervjuguiderna konstruerats för att uppmuntra respondenterna till berättande snarare än att 
svara direkt på frågor (Cohen & Crabtree, 2006). Detta för att skapa en djupare förståelse för 
respondenternas problem och önskemål – det vill säga behov. 
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Intervjuguiden skapades genom att utvecklarna, med bakgrund från den kunskap inhämtats 
från marknadsanalysen och utvärderingen av den befintliga tjänsten, skrev ner alla frågor som 
önskades besvaras. Dessa jämfördes och liknande frågor grupperades ihop. En övergripande 
fråga och följdfrågor formulerades till varje grupp, se Figur 2.  

 

Figur 2. Generering av frågor inför intervjuerna. 

Intervjuguiderna sammanställdes i en version för kunderna och en för användarna och 
testades på ett antal personer för att säkerställa att frågorna var formulerade så att de inte 
missförstods. Dessutom rådfrågades en tjänstedesignskonsult under utformningen av 
intervjuguiderna. Konsultens främsta synpunkt var att inför kunderna och användarna prata 
om samtal istället för intervju. Därför döptes intervjuguiden om till samtalsguide och 
hädanefter kommer intervjuerna att kallas för samtal. Kundernas samtalsguide finns i 
Samtalsguide kunder och användarnas i bilagan Samtalsguide användare. 

Alla samtal genomfördes på kundernas arbetsplats eller i användarnas hem. Tre samtal 
genomfördes per telefon. Samtalen inleddes med att intervjuarna informerade respondenten 
om formaliteter såsom hur samtalet skulle gå till och samtalets syfte. Båda utvecklarna 
närvarade vid alla samtal. Den ena förde själva samtalet medan den andra tog anteckningar 
och ställde följdfrågor. Alla samtal spelades in, transkriberades och kompletterades med de 
anteckningar som förts. Anteckningarna indikerar bland annat områden som respondenten 
belyst som ytterst viktiga. 

Sammanställning av behov och insikter 
Transkriberingarna låg till grund för den behovs- och insiktsanalys som gjordes. Kundernas 
respektive användarnas samtal separerades i sammanställningen och således erhölls separata 
behov och insikter för kund- respektive användargruppen. Först markerades viktiga behov och 
insikter i varje transkriberat samtal och skrevs ner på post-it lappar. Sedan sorterades liknande 
post-it-lappar i kluster. Varje kluster representerar ett specifikt behov eller en specifik insikt 
om intressentgruppen och till varje kluster formulerades ett generellt behov eller insikt. I 
Figur 3 visas hur kluster har skapats. 
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Figur 3. Transkriberingarna sammanställdes till insikter. 

Konceptgenerering 
För att säkerställa att varje identifierat behov och insikt tillmötesgåtts i konceptgenereringen 
följdes en specifik arbetsgång. Utvecklarna utförde en idégenerering under vilken ett antal 
funktioner togs fram. För att vara säker på att funktionerna tillmötesgick behoven och 
insikterna användes en metod inspirerad från ett välkänt verktyg från produktutveckling: 
Quality Function Deployment (QFD). Verktyget används för att översätta kundbehov till 
tekniska funktioner och säkerställa kvalitet hos produkten. (Bergquist & Abeysekera, 1996) I 
användandet av verktyget visualiseras behov och funktioner i ett ”kvalitethus” där man bland 
annat enkelt kan se vilka funktioner som påverkar vilka behov (Bouchereau & Rowlands, 
2000) (Webber & Wallace, 2011). QFD är ett omfattande verktyg med många olika 
tillämpningar, i detta projekt har endast en mycket enkel version av kvalitetshuset använts för 
att säkerställa att alla behov eller insikter tillmötesgåtts med en funktion och för att se vilka 
behov eller insikter som varje funktion påverkar, se Figur 4. I bilagan Kvalitetshuset 
presenteras tillämpningen av kvalitetshuset. 

 

Figur 4. Med kvalitetshuset kan man kontrollera om varje insikt har tillmötesgåtts. 

Funktionerna användes sedan som utgångspunkt till en andra idégenerering där delkoncept 
utvecklades. Ett delkoncept kan täcka in en eller flera funktioner. För att exemplifiera detta 
förklaras tankegången bakom funktionen ”lära ut premieras” som betyder att dela med sig av 
sin kunskap genom att utföra aktiviteter tillsammans med andra. Denna funktion svarar bland 
annat till insikten att användarna tränar för att umgås, att kunderna vill främja 
sammanhållningen på arbetsplatsen och att det finns träningsentusiaster bland medarbetarna 
som vill dela med sig av sin expertis. Ett delkoncept som utvecklades för att innehålla denna 
funktion var ”socialt”, se Figur 5. Delkonceptet innebär att deltagare får bonuspoäng för att 
utföra aktiviteter tillsammans med andra. Detta är endast ett exempel för hur ett delkoncept 
utvecklats och för att täcka in funktioner som tillmötesgår behov och insikter. Däremot 
beskriver detta arbetsmetodiken bakom framtagandet av samtliga delkoncept. 
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Figur 5. Delkoncept ”Socialt” som är ett resultat av den initiala konceptgenereringen.  

Delkoncepten kategoriserades i nio huvudkategorier: ”Innan”, ”Aktivitetsurval”, Registrering 
av aktivitet/välmående”, ”Poängräkning”, ”Återkoppling”, ”Tävlingsform”, ”Efter”, ”Extra 
funktioner” och ”Sammanhållning”. Utifrån huvudkategorierna kunde då en första av version 
av hur tjänsten skulle komma att se ut överskådas. Därefter skapades en mycket enkel 
övergripande prototyp som innehåller huvudkategorierna och ett sekvensflöde, vilket 
beskriver vilken ordning användaren interagerar med tjänsten. Den övergripande prototypen 
finns presenterad i Figur 6.   

 

Figur 6. Den övergripande prototypen beskriver huvudfunktioner under vilka 
delkoncepten kategoriserats.  
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3.2.3 Fas 3 – Konceptdesign 
Denna fas innehåller dels det andra tillfället för intressentinvolvering i form av workshops 
samt utveckling av en detaljerad prototyp.   

Workshop 
Tre stycken workshops hölls under denna fas, en för kunderna, en för användarna och en för 
interna intressenter. Workshopsen syftade till att bekräfta förståelsen för behov, få nya 
insikter och ta del av intressenternas kunskap och kompetens. Kunderna och användarna 
tillfrågades redan under intervjun om de hade möjlighet att delta på workshopen. Sex stycken 
kunder, sex stycken användare och fem stycken interna intressenter medverkade på var sin 
workshop. 

Workshopen planerades i förväg för att uppfylla det fastställda syftet. Dessutom ger 
workshopen möjlighet till att skapa engagemang från kunderna och användarna av tjänsten 
vilket också beaktades. Workshopen utformades så att deltagarna skulle arbeta med de 
delkoncept som utvecklats och bygga ihop egna tjänster av olika karaktär. Den 
bakomliggande anledningen är för att få insikt om vilka delkoncept som värderades högst och 
således också deras motsvarande behov och insikter. Vidare skulle dessa koncept uppmuntra 
till en gemensam diskussion där nya insikter kunde dokumenteras. Därför gjordes en plan för 
workshopens innehåll. Först hölls en kort introduktion där bland annat tidsschemat 
presenterades. Sedan förklarades deltagarnas uppgift och några delkoncept förklarades. 
Därefter delades deltagarna in i två grupper som tillsammans skulle bygga var sin tjänst. Efter 
grupparbetet presenterade grupperna sina koncept. Slutligen hölls en gemensam diskussion. 

Workshopsen genomfördes dels på samarbetspartners kontor och dels hemma hos en av 
utvecklarna. Arbetsmaterial såsom pennor, ritpapper och post-its fanns att tillgå. Under 
grupparbetet fanns författarna tillgängliga för att besvara frågor och förklara oklarheter. 
Dessutom fördes anteckningar av vad som sades under grupparbetet och under den 
gemensamma diskussionen. Således kunde värdefulla behov och insikter dokumenteras. I 
Figur 7 visas två bilder från workshopen, en där en grupp håller på att skapa sitt koncept och 
den andra visar hur deltagarna väljer ut delkoncept. 

Grupparbetet resulterade i ett antal tjänstekoncept som dokumenterades. Vidare 
sammaställdes de anteckningar som förts under workshopen i en ny lista med behov och 
insikter. 

 

Figur 7. Grupparbete under workshopen. 
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Utveckling av prototyp 
Delkoncepten som ingick i de tjänster som workshopdeltagarna skapade sammanställdes. Om 
ett delkoncept förekom ofta betraktades det av utvecklarna som extra viktigt. Detta resultat 
utgjorde tillsammans med insamlade insikter från workshopen underlag för den första 
fullständiga detaljerade prototypen som skapades av utvecklarna. Först skissades olika förslag 
fram som sedan digitalisererades med hjälp av ett grafikprogram. I Figur 8 presenteras en sida 
ur den detaljerade prototypen och i bilagan Detaljerad prototyp återfinns flera sidor. 

 

Figur 8. En del av den detaljerade prototypen. 

3.2.4 Fas 4 – Tester och förfining 
Under testerna deltog kunder, användare och interna intressenter. De geografiskt avlägsna 
kunderna bjöds in till telefonmöte. I deras fall kompletterades den detaljerade prototypen med 
förklarande texter som inte skulle gått att förklara per telefon. Den detaljerade prototypen, 
som skrivits ut på papper, presenterades för deltagarna medan utvecklarna förklarade 
funktionerna. Under mötet hölls en kontinuerlig diskussion med deltagarna som gav feedback 
på prototypen. Anteckningar fördes under mötet som utgjorde underlag för slutgiltiga insikter, 
vilka återfinns i bilagan Insikter från tester. Syftet med testerna var främst att säkerställa att 
förståelsen för de tidigare identifierade behoven och insikterna från kunderna och användarna 
var korrekt. 

3.2.5 Överlämning 
Det sista momentet inom praktikfallets omfattning handlade om att förbereda tjänstekonceptet 
inför överlämning till samarbetspartnern. Justeringar utfördes utifrån de insikter som 
inhämtats, främst ifrån testerna. Tjänstekonceptet förbereddes genom att skapa en mer 
detaljerad mock-up av tjänsten och beskriva designval. Alla funktioner i tjänsten motiverades 
utifrån identifierade behov och insikter. Slutligen överlämnades denna mock-up till 
samarbetspartnern tillsammans med poängberäkningssystem, blue-print, betalningsmodell, 
säljargument och pilotkunder. Här slutar själva praktikfallet. För att realisera tjänstekonceptet 
behöver Fas 5 och 6 genomgås – det vill säga teknisk utveckling och lansering. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras ett urval av resultatet av intressentinvolveringen i praktikfallet. Det 
totala resultatet finns att tillgå i bilagorna. I slutet av detta kapitel presenteras det slutgiltiga 
tjänstekonceptet som överlämnades till samarbetspartnern. 

4.1 Intervjuer 
Det första tillfället för intressentinvolvering i den förslagna processen var intervjuer, eller 
sedermera samtal. Dessa sammanställdes för att utgöra underlag till den fortsatta 
idégenereringen. Samtalen uppmanande till berättande vilket resulterade i att behov och 
insikter identifierades. Resultatet från samtalen sammanställs i form av insikter, där behov 
och observationer ingår. Exempelvis erhölls insikten om användarna att en bestämd 
träningstid tvingar till träning. Det går inte att avgöra om användarna är i behov av detta eller 
inte. Däremot är det en insikt att en bestämd träningstid med andra ökar sannolikheten att 
användaren utför en träningsaktivitet. I Tabell 4 och Tabell 5 presenteras ett urval av insikter 
insamlade från intervjuerna och en fullständig sammanställning finns i bilagan Insikter från 
intervjuer. 

Tabell 4. En sammanställning av några insikter om användarna. 

Insikter från användarna Kommentar 

Tid begränsar träning    

En bestämd träningstid tvingar till 
träning 

Att hoppa av ett planerat pass med andra är svårare än att strunta i att 
träna själv (grupptryck) 

Testar inte nya aktiviteter p.g.a. 
okunskap 

För att testa nya aktiviteter behöver man känna sig bekväm, t.ex. 
genom att följa med en kompis första gången. 

Tränar för att umgås med vänner Anledning till varför många tränar 

Mäter träning i delmål Små korta mål att sträva mot 

Psykisk hälsa hör ihop med fysisk hälsa Om man tränar så mår man också bra 

Prestationer är viktigt för att må bra En trigger som ökar motivationen för en del av användarna 

Tabell 5. En sammanställning av några insikter om kunderna. 

Insikter från kunderna Kommentar 

Främja hälsan hos medarbetarna Huvudsyftet med att köpa in en friskvårdstjänst 

Främst vill de få igång de fysiskt inaktiva Prioriterat för att dessa personer ligger i riskzonen till att bli 
rehabiliteringsfall. 

Rikta sig till alla inom organisationen För att skapa sammanhållning bör alla involveras 

Vill se hälsa ur ett bredare perspektiv Exempelvis kost, återhämtning, kultur 

Ska vara enkel och rolig att använda För att så många som möjligt ska använda tjänsten 

En tjänst ska passa hela organisationen Flerspråkig och undvika typiskt svenska begrepp 

Det är ledarskapets ansvar att skapa 
förutsättningar för eget hälsoansvar 

Chefen ska ge medarbetaren verktyg att ta hand om sin egen 
hälsa 

Icke exkluderande tävling Alla måste kunna vara med på lika villkor 
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4.2 Workshop 
Från workshopen erhölls två resultat. Det första är en sammanställning av de delkoncept som 
valdes oftast. Det andra är en sammaställning av de insikter som erhölls från 
gruppdiskussionerna.  

Deltagarnas uppgift var att konstruera ett tjänstekoncept genom att kombinera olika 
delkoncept. Dessutom uppmanades deltagarna att göra ändringar på delkoncepten, se Figur 5. 
De tjänstekoncept som skapades under workshopen användes för att sammanställa vilka 
delkoncept som valdes oftast. Delkoncepten sammanställdes i en tabell som presenteras i 
bilagan Viktiga delkoncept. Sammanställningen indikerar vilka funktioner som kunder, 
användare och interna intressenter sammantaget upplever som viktigast. I Figur 9 visas ett av 
de tjänstekoncept som skapades av grupperna, övriga koncept finns i bilagan Workshop 
koncept. 

 

Figur 9. Ett tjänstekoncept som skapades under användarnas workshop. 

De delkoncept inom varje huvudkategori som valdes oftast förklaras i följande punktlista och 
presenteras i Figur 10.  

• Inom kategorin ”Innan tjänsten” valdes ”Hypen” i fem av de sju koncepten. Hypen innebär 
att tävlingen ska marknadsföras så att en snackis – en hype – skapas på arbetsplatsen. Detta 
kan till exempel innebära att sätta upp affischer eller ge ut träningsvattenflaskor inför 
tävlingen. Inom samma kategori valdes ”Hälsoplan” i fem av de sju koncepten. 
Hälsoplanen innebar att deltagarna fick göra en form av hälsoundersökning eller kontroll 
för att se hur tjänsten kan hjälpa just dem. 

• Inom kategorin ”Aktivitetsutbud” valdes ”Motion” i fyra av de sju koncepten. I samma 
kategori valdes ”Sociala aktiviteter” också i fyra av de sju koncepten. Deltagarna tyckte 
därför att man borde få räkna med sociala aktiviteter i tävlingen. 
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• Inom kategorin ”Registrering” valdes ”Vem tränade du med?” i sex av de sju koncepten. 
Det var alltså viktigt för deltagarna att tävlingen uppmuntrade gemensamma aktiviteter för 
ökad sammanhållning. 

• Inom kategorin ”Poängräkning” valdes ”Socialt” i tre av de sju koncepten. Att denna 
funktion var viktig bekräftar deltagarnas behov av att öka sammanhållningen på 
arbetsplatsen. Även ”Rörelse” valdes i tre av de sju koncepten. Under diskussioner visade 
det sig att denna funktion valdes eftersom den tillåter att alla kan bidra i tävlingen. 

• Inom kategorin ”Återkoppling” valdes ”Stapeldiagram” i fem av de sju koncepten. I 
diskussionerna konstaterades att en översiktlig och lättillgänglig statistik var nödvändigt. 

• Inom kategorin ”Tävlingsform” valdes ”Virtuella medaljer” i sex av de sju koncepten. I 
diskussionerna konstaterades att dessa förser användarna med delmål och att de borde 
uppmärksammas ofta, till exempel varje vecka. 

• Inom kategorin ”Extra funktioner” valdes ”Prislotteri” i fyra av de sju koncepten. I 
diskussionerna kom man fram till att alla deltagare är med och att de borde ske veckovis. 

• Endast ett kort, ”Framtida hälsoarbete”, hade gjorts inom kategorin ”Efter tävlingen”. 
Sammanlagt valdes det kortet endast två gånger. 

 

Figur 10. De delkoncept som valdes oftast under workshopsen. 
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Insikter från deltagarnas arbete med tjänstekoncepten och den gemensamma diskussionen 
sammanfattas i en tabell som återfinns i bilagan Insikter från workshop. I Tabell 6 presenteras 
ett urval av dessa. 

Tabell 6. Insikter från workshops. 

Feedback och återkoppling bör ske under hela tjänstens tid 

Tjänsten ska skapa sammanhållning och uppmuntra till nya kontakter 

Support ska vara lättillgänglig 

Det ska ske veckovis återkoppling från externa kanaler 

Det ska gå att följa andras aktiviteter 

Applikationen ska inte innehålla ett chat-forum 

Alla ska kunna tävla mot alla på rättvisa villkor 

Återkoppling i upplevt välmående ska ingå men inte vara en del i tävling 

Det ska vara stor frihet i aktivitetsutbudet, inget ska kontrolleras 

Aktiviteter som utförts tillsammans med kollegor ska premieras 

Tävlingen ska ske i lag 

Det ska vara regelbunden uppföljning 

Under de interna intressenternas workshop uppmanades även till en diskussion om vad som är 
möjligt att göra. Då erhölls exempelvis en insikt från representanten från teknisk utveckling 
om vilka funktioner som var mer eller mindre genomförbara samt estimering av krävda 
resurser. 

4.3 Prototyptester 

Anledningen till att testa den detaljerade prototypen var att erhålla feedback samt att finna nya 
insikter. Personer från alla intressentgrupper medverkade i testerna. En diskussion hölls med 
respondenterna under testet och viktiga insikter antecknades. En sammanfattning av 
insikterna från testerna återfinns i bilagan Insikter från tester och ett urval av dem presenteras 
i Tabell 7. Typiskt för testerna var att kunderna gav mera övergripande feedback på 
funktioner och hur tjänsten skulle passa på företaget i fråga. Användarnas feedback berörde 
mestadels detaljer som till exempel designval och formuleringar. All feedback gällande 
detaljer har sorterats in i ”detaljjusteringar” i Tabell 7. Alla kunder hävdade att de skulle 
föredra denna tjänst framför konkurrerande tjänster de tidigare provat om den realiserades 
enligt prototypen.  
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Tabell 7. Insikter från prototyptesterna. 

Kunderna vill ha möjlighet att skriva in information i veckobrevet 

Alla aktiviteter ska vara lika mycket värda 

Måste göras tillgänglig till dator då alla inte har en telefon med möjlighet att köra applikationer 

Tror inte att priser är viktigt för att få medarbetare att delta i tävlingen 

Vill kunna se sina vänner och tävla mot dem vid sidan av lagtävlingen 

Lägg till informationslänkar vid sidan om välmåendefrågorna 

Detaljjusteringar på prototypen 

Bör vara flexibelt så att man själv som kund kan bestämma längd på tävlingarna 

Lägg in en timer vid registrera aktivitet 

Ta kontakt via applikationen i chatt/forum 

Gör en skala på välmåendefrågorna, kan vara svårt att förstå hur man ska svara 

4.4 Slutgiltigt tjänstekoncept 
När projektet gått igenom de faser inom examensarbetets omfattning i den föreslagna och 
implementerade tjänsteutvecklingsprocessen levererades ett koncept till samarbetspartnern 
som en mock-up över applikationen (tävlingens plattform) samt andra väsentliga dokument. 

Den slutgiltiga tjänsten heter ”pep!” och är en friskvårdstävling samt ett verktyg för att bli 
medveten om sin hälsa. En arbetsgivare köper in tjänsten och ger medarbetarna tillgång till 
applikationen som är tjänstens huvudsakliga plattform. Med applikationen kan man när som 
helst registrera sina friskvårdsaktiviteter och välmående och arbetsgivaren kan sedan starta 
pepChallenges (lagtävlingar) där man tävlar i lag. Arbetsgivaren får en gång i halvåret 
tillgång till generell statistik över hur deltagarna mår och hur de tränar baserat på deras 
registreringar.  

Kunderna och användarna kräver att tjänsten ska vara enkel att använda och snygg. Därför har 
utvecklarna bland annat försökt att minimera antalet knapptryckningar. För att alla ska kunna 
bidra i en lagtävling är det bara tid som registreras – varken kilometrar eller kalorier som hos 
många konkurrerande tjänster. Det spelar alltså ingen roll om du som elitidrottare springer en 
timme eller om du som nybörjare promenerar en timme. Detta innebär att kundernas 
huvudmål, som är att få igång de fysiskt inaktiva, uppfylls.  

Registrering av en aktivitet görs antingen i efterhand eller under tiden med hjälp av det 
inbyggda tidtagaruret, se Figur 11. När man fyllt i tid får man förslag på tidigare registrerade 
aktiviteter och personer man tidigare utfört aktiviteten med. I poängräkningen gynnas man av 
att utföra aktiviteter med flera. Detta svarar mot kundernas och användarnas behov om att öka 
sammanhållningen, uppmana till nya kontakter och funktionen uppmuntrar till att använda 
hälsoexpertis på arbetsplatsen då träningsentusiaster gynnas av att ta med kollegor på sin 
aktivitet. För att den sociala funktionen skall fungera effektivt rekommenderas arbetsgivaren 
att ha stora lag, exempelvis att två kontor tävlar mot varandra. 
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Figur 11. Registrering av aktivitet i applikationen. 

Det krävs kontinuerlig uppmuntran från alla håll för att man ska kunna motivera 
medarbetarna till att börja och fortsätta träna, speciellt de fysiskt inaktiva. Därför får man 
efter varje registrering positiv feedback, se Figur 12. Har man uppnått ett av de många mål 
som finns i applikationen får man en virtuell medalj. Dessa medaljer svarar till användarnas 
behov att sätta upp och uppnå individuella delmål. Medarbetarna kan sikta mot de medaljer 
som känns utmanade och få poäng när de erhålls. Poäng fås för registrerad tid, hur många 
man utfört aktiviteten tillsammans med och om en medalj erhållits. 

 

Figur 12. Feedback vid registrering av aktivitet i applikationen. 
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Kunderna vill se hälsa ur ett bredare perspektiv. Därför har applikationen ett personligt 
verktyg som står utanför tävlingen där man när som helst under dagen kan registrera hur man 
upplever att man mår, Figur 13. Frågorna är framtagna tillsammans med friskvårdsexperter 
hos samarbetspartnern. Det finns en informationsknapp till varje fråga som ger mer 
information. Detta verktyg kommer troligtvis inte att användas av samtliga men med insikten 
att det är arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättning för att förbättra medarbetarnas hälsa 
erbjuds detta verktyg till de som vill och känner behovet kan använda det.  

 

Figur 13. Registrering av välmående i applikationen. 

När en pepChallenge är igång kan man se sitt lags poäng och motståndarnas poäng i ett 
linjediagram. Man ser även sin egen och sina favoriters poäng, detta gör man även när en 
pepChallenge inte pågår. Figur 14 visar dessa funktioner i tjänsten. 

 

Figur 14. Applikationen visar statistik oavsett om en tävling är igång eller inte. 
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De medaljer som man är närmast att ta visas överst i en lista, se Figur 15. Här blir man 
motiverad att ta nästa medalj som svar på kundernas och användarnas behov att mäta träning i 
delmål och sätta upp egna mål. Man kan även söka på en aktivitet för att se vilka medaljer 
som finns att ta. Klickar man på en medalj kan man då se vilka andra som tagit medaljen och 
man kan då välja att skicka en notis om att utföra den aktiviteten tillsammans. Detta innebär 
att du själv har valt en person på en viss nivå i en utvald aktivitet. Vilket svarar mot insikten 
att personer vill prova på nya aktiviteter men inte vågar för att de inte vet hur man gör. Det 
finns flera medaljer inom varje kategori, till exempel brons, silver och guld. Detta var ett 
behov som uppdagades från användarna under testerna. 

 

Figur 15. Applikationen resultatsidor där mål presenteras. 

Alla erhållna medaljer samlas på en privat sida som endast individen har tillgång till, se Figur 
16. Däremot kan man se vilka som tagit en specifik medalj. Detta gör att man endast kan se 
hur duktig någon är och inte är dålig någon är. Detta svara bland annat mot insikten att 
användarna mår bra av att prestera. 
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Figur 16. Den sista fliken under resultat är medaljer. 

Kunderna vill skapa hälsomedvetenhet hos medarbetarna. Samtidigt menar 
friskvårdsexperterna hos samarbetspartnern att man bör mäta hälsa utifrån ”upplevd hälsa”, 
det vill säga, hur man känner att man mår. Utifrån registreringen av sitt välmående 
presenteras personlig välmåendestatistik där det går ut på att hitta starka färger, se Figur 17. 
Det handlar om att förmedla något positivt. Tillskillnad mot en svag färg upplevs en 
nedåtgående graf mer negativ. Statistiken hjälper användaren att hitta mönster i sitt 
välmående för att kunna svara på frågor som till exempel förra veckan hade jag bra energi, 
hur åt jag då? och förra månaden hade jag bara svaga färger, hur tränade jag då? 

 

Figur 17. Här presenteras resultatet av användarens registrerade välmående i 
applikationen. 
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För att en kollega ska kunna följa en annans poäng måste en favoritförfrågan godkännas, se 
Figur 18. Detta är nödvändigt då vissa användare känner oro över att visa sina resultat. Här 
ser man också sina notiser som kollegor skickat. Det är ett medvetet valt att inte inkludera 
möjlighet till att skriva tillbaka då en insikt säger är att det redan finns en mängd 
kommunikationskanaler och man inte vill ha ytterligare en. Dessutom ska tjänsten uppmuntra 
till personlig kontakt. När en pepChallenge är igång skickas ett veckobrev ut som finns att 
läsa på notissidan, se Figur 18. Med insikten av att uppmuntran och återkoppling måste ske 
regelbundet utifrån visar veckobrevet statistik över tävlingen och uppmärksammar olika 
insatser och medaljer som erhållits under veckan. Kunderna ville också ha möjlighet att skriva 
i veckobrevet och det överensstämmer med insikten att uppmuntran och återkoppling även 
måste komma från ledningen. I bästa fall kan till exempel veckobrevet gås igenom på ett 
möte. 

 

 

Figur 18. Applikationens notisfunktioner. 

I inställningar kan man bland annat ändra språk eftersom vissa kunder vill att tjänsten ska 
fungera internationellt. Vidare finns det möjlighet att enkelt göra sig till en hemlig användare 
som innebär att man inte kan ses av andra under medaljer och i veckobreven, däremot bidrar 
man fortfarande till laget. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin (resultatet från implementeringen) och jämförs med teorin 
(rön från den teoretiska referensramen). Det är svårt att jämföra den implementerade 
processen med liknande processer från teorin eftersom dessa inte är etablerade eller saknas 
(Alam & Perry, 2002). De viktigaste faserna i ny tjänsteutveckling är enligt undersökningen 
publicerad i Journal of Services Marketing 2002 ”Idea generation”, ”Idea screening” och 
”Formation of cross-functional team” (Magnusson, et al., 2003). I en fullständig 
tjänsteutveckling inträffar dessa faser tidigt, i vilka användarinvolvering ofta är utelämnad  
(Magnusson, et al., 2003). I den implementerade processen har alla dessa faser ingått och det 
är även i just dessa faser (inklusive tester) som kunder, användare och interna intressenter har 
involverats. I praktikfallet kan det konstateras att intressentinvolvering i de tidiga faserna, det 
vill säga de viktigaste faserna i ny tjänsteutveckling, har bidragit till en effektiv utveckling av 
ett tjänstekoncept. 

5.1 Kunskapsutbyte 
I praktikfallet har intressenternas involvering bidragit till att utvecklarna träffsäkert inhämtat 
kunskap under en kort tid. Utvecklarna har en bakgrund inom produktutveckling men var 
okunniga inom de ämnesområden som tjänsten berörde, exempelvis friskvård och 
applikationsutveckling. Genom att involvera intressenter i portar (översatt från engelskans 
Gates), workshops, intervjuer och tester har utvecklarna inte behövt besitta expertis inom 
ämnesområdena och intagit endast nödvändig information. Teorin styrker detta genom att 
påvisa intressentinvolveringens bidragande till effektivare arbetsprocesser och bättre 
samarbete mellan divisionerna (Steen, et al., 2011) (Alam & Perry, 2002) (Humphreys, et al., 
2009). Vidare påvisar teorin att kund- och användarinvolvering minskar tiden till marknad 
(Humphreys, et al., 2009) vilket idag är avgörande då företag måste lansera nya tjänster 
snabbt (Alam & Perry, 2002). Å andra sidan kan input från intressenter sakta ner 
utvecklingsprocessen (Ullman, 2010), detta gäller dock när ny information utifrån teamet från 
front-line-avdelningar avbryter utvecklarnas arbete. I praktikfallet har intressenterna varit en 
del i utvecklingen, varför ny information inte avbrutit ett redan planerat arbete. Marknaden 
för hälsa är också mycket föränderlig, där till exempel nya dieter och forskningsresultat 
publiceras månatligen. Teorin menar att kundernas involvering är särskilt lönsamt inom 
föränderliga marknader (Eisingerich, et al., 2014), därför har troligtvis det effektiva 
kunskapsutbytet i form av expertiskonsultation från kunder, användare och interna 
intressenter varit av extra stor betydelse i detta praktikfall. Teorin påvisar just att användarna 
och kunderna med sin relevanta och unika kunskap bör ses som experter som företaget hyr in 
till en låg kostnad (Eisingerich, et al., 2014). I praktikfallet hade kunder ett eget intresse av 
tjänstens realisering och därför bidrog de med stort engagemang och utan arvode. Därmed kan 
de ses som meriterade konsulter som hyrs in till en låg kostnad. Det effektiva kunskapsutbytet 
som empirin påvisar bidrar därför till det som teorin anser vara en av fördelarna med kund- 
och användarinvolvering – en effektivare arbetsprocess (Essén & Östlund, 2011) (Katzeff, et 
al., 2011) (Slater & Narver, 1998) (Magnusson, et al., 2003).  

Utöver kompetensområdena bör kunder och interna intressenter väljas utifrån vilka mandat 
och befogenheter de har. Detta utelämnas helt i den teori som behandlats i denna studie. Att 
involvera en kund utan mandat att beställa in tjänsten innebär nödvändigtvis inte att en god 
relation ger de önskade effekter som påvisats tidigare. Det samma gäller för de interna 
intressenterna. Under tiden för detta projekt visade det sig att samarbetspartnern fattat 
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strategiska beslut som påverkade det fortsatta arbetet med tjänsten. Hade en representant med 
vetskap om detta involverats i projektet hade det slutgiltiga konceptet troligtvis sett 
annorlunda ut. 

5.2 Lojalitet och relationer 
Under implementeringen av processen har utvecklarna haft en mycket god relation med 
användarna och kunderna, vilket kan bekräftas av att samtliga kunder deltog i alla tillfällen 
för involvering (med undantag för en workshop där två kunder avböjde på grund av för lång 
resväg) och att två av företagen valde att representeras av två deltagare. Kunderna och 
användarna har också varit väldigt engagerade och tillgängliga under tiden mellan momenten 
för deltagande. Detta har bidragit till att processen blivit ännu mer effektiv och att den 
framtida utvecklingen, implementeringen och underhållet av tjänsten kommer att underlättas 
väsentligt (exempelvis utlyste två av företagen intresse av att vara pilotkunder). Framförallt 
kunderna hade ett intresse av tjänstens realisering då de efterlyste ett liknande verktyg i sitt 
arbete och hade nu en chans att påverka. Deras medverkande och möjlighet till att påverka 
skapade, vad utvecklarna anser, en mycket viktig lojalitet från kunderna till tjänstens 
leverantör (samarbetspartnern). Denna empiri styrker teorin som hävdar att lojalitet och 
långsiktiga relationer stärks av kund- och användarinvolvering (Alam & Perry, 2002), 
(Humphreys, et al., 2009) (Stickdorn & Schneider, 2013) (Melton & Hartline, 2013) 
(Eisingerich, et al., 2014) (Verleye, et al., 2014). Teorin menar också att involveringen skapar 
en bättre acceptans på marknaden och en snabbare spridning (Alam & Perry, 2002). Eftersom 
denna rapport publiceras innan lansering av tjänsten, kan inte empirin jämföras med detta. 
Däremot svarade alla kunder ”ja” på frågan om de skulle föredra tjänsten, om den realiserades 
enligt den detaljerade prototypen, framför konkurrerande tjänster. Detta beror med stor 
sannorlikhet på kundernas engagemang under utvecklingen som inte bara lett till att just deras 
behov tillmötesgåtts utan även, som teorin styrker, att kunden fått en mera positiv relation till 
företaget (Steen, et al., 2011). 

Liknande effekter har visats hos samarbetspartnern där de interna intressenterna som 
involverats blivit mycket lojala projektet och arbetat för att resurser ska läggas på tjänstens 
realisering. Detta är något som teorin helt utelämnar och det bör undersökas hur företagets 
strategi och beslutsfattande gällande lansering påverkas av att intressenter inom 
organisationen involveras. Kan det vara så att dessa projekt blir tilldelade större resurser? I 
praktikfallet kan det med säkerhet sägas att projektet blivit mera känt inom organisationen 
vilket bidragit till att representanter från olika divisioner på eget initiativ bidragit med 
erfarenheter och kompetens. 

5.3 Kunden och användaren som innovatörer 
I praktikfallet kan det konstateras att kunderna och användarna inte direkt bidrog till kreativa 
lösningar eller att de egenhändigt skapade innovation. Alla de idéer som utgör slutkonceptet 
är skapade av utvecklarna men inspirerade av intressenterna. Delar av teorin hävdar däremot 
att användare och kunder kan användas som innovatörer till en tjänst då de bidrar med 
kommersiella lösningar med stort kundvärde (Magnusson, et al., 2003) (Verleye, et al., 2014). 
Andra studier, menar att användarna inte vet vilka idéer som är möjliga att realisera och 
därför väljer managers att inte involvera dem i tidiga utvecklingsfaser (Magnusson, et al., 
2003). Samtidigt är marknadspotential och kundacceptans faktorer för att idéer och tjänster 
ska vara innovativa (Magnusson, et al., 2003) och eftersom dessa faktorer gynnas av kund- 
och användarinvolvering ökar också innovationsnivån hos organisationen (Steen, et al., 2011). 
Därmed har kunderna och användare i praktikfallet indirekt deltagit som innovatörer – utan 
deras involvering hade inte utvecklarna kunnat skapa konceptet som kan innebära en 
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innovation. Detta styrker att företaget bör involvera kunder och användare på grund av deras 
unika kompetens och kunskap men att det krävs utvecklingsexperter för att realisera tjänsterna 
(Magnusson, et al., 2003). Teorin menar också att åtkomst till kunders och användares 
upplevelser förbättrar idégenerering (Humphreys, et al., 2009) och deras involvering bidrar 
till en tjänst med stort värde för kunderna och användarna (Alam & Perry, 2002). Även detta 
stämmer i praktikfallet vilket ytterligare talar för att kunderna och användarna indirekt är 
innovatörer. Den övervägande delen i teorin är i alla fall enig om att kund- och 
användarinvolvering är ett effektivt sätt att identifiera behov (Essén & Östlund, 2011) 
(Katzeff, et al., 2011) (Slater & Narver, 1998). Detta gäller även praktikfallet där kundernas 
och användarnas involvering möjliggjorde för identifikation av relevanta behov på kort tid. 
Sammanfattningsvis kan sägas att kunder och användare i praktikfallen inte direkt kom med 
innovativa idéer men att deras involvering effektivt har bidragit till innovation.  

5.4 Intervjuer 
Kontexten för praktikfallets tjänst är inte särskilt karaktäristisk – man ska ha tillgång till 
tjänsten överallt och när som helst – och därför har inte tjänstens hela kontextuella miljö 
kunnat tas i beaktning under intervjuerna, som kallas samtal enligt implementeringen. 
Definitionen av tjänstens kontextuella miljö blir vidare komplex då tjänsten är både B2B 
mellan kund och leverantör och B2P mellan leverantör och användare. Hos en tjänst som 
utförs i en mindre omfattande miljö är det troligare att tjänstens hela kontext kan uppfattas 
och observeras. Detta innebär att praktikfallets samtal inte uppfyller kriterierna för 
kontextuella intervjuer inom tjänstedesign. Däremot var fördelen med att utföra intervjuerna i 
kundernas och användarnas hemmiljö påtaglig då det skapande trygghet vilket uppmuntrade 
till mera personligt berättande.  

I litteraturen som behandlar kund- och användarinvolvering pratar man om behov (översatt 
från ”need”). I behovsidentifieringen under praktikfallet var det mycket svårt att identifiera 
behov då dessa inte uttalades explicit och att samtalsguiden uppmanade till berättande snarare 
än konkreta svar. Därför valde utvecklarna att kalla resultaten från samtalen för insikter enligt 
tänket inom tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2013). Se exemplet nedan. 

>Det är större sannolikhet att folk tränar när de har en träningstid inbokad< 

Detta är inte ett behov utan en insikt om kunden eller användaren som kan ligga till grund för 
lösningar och funktioner. Genom att använda insikter istället för behov och utforma samtalen 
därefter kunde utvecklarna få en mera holistisk bild över tjänstens kontext och ingen 
nödvändig information behövde exkluderas. Exempelvis kunde då kravspecifikationen från 
samarbetspartnern inkorporeras med nyckelinsikter från kunder och användare för att kunna 
skapa en tjänst som tillmötesgår alla intressenter. Vidare skapade samtalen en relation med 
intressenterna tidigt i processen vilket var avgörande för tjänstens resultat. 

Samtalen utformades som semi-strukturerade med öppna frågor för att erbjuda rum för 
intressenten att svara fritt (Cohen & Crabtree, 2006). Genom att ändra benämning från 
intervju till samtalsguide skapade detta troligtvis en ännu mer trygg och avslappnad miljö. 
Precis som teorin rekommenderar spelades alla samtalen in (Stickdorn & Schneider, 2013). 
Detta möjliggjorde för transkribering så att samtalen systematiskt kunde brytas ner till 
insikter. 
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5.5 Workshop 
Syftet med workshopsen var att bekräfta förståelsen för behov, få nya insikter och ta del av 
intressenternas kunskap och kompetens. Dessutom syftar all involvering av kunderna och 
användarna under utvecklingsprocessen till att öka deras engagemang och stärka deras 
lojalitet till tjänsten  (Stickdorn & Schneider, 2013) (Melton & Hartline, 2013) (Eisingerich, 
et al., 2014). Intressenterna involverades genom hela processen men vid workshopsen kan det 
tänkas att det vore lämpligt att låta dem generera idéer. Däremot tyder utfallet från dessa på 
att användarna inte bidrog med särskilt många nya idéer. Snarare visar utfallet på relativt 
återhållsamma idéer där både kunderna och användarna tenderade att bekräfta lösningar mot 
deras uttalade behov eller kombinera lösningar till koncept. Sammanställningen från 
workshopsen (se bilagan Insikter från workshop) visar att behoven bekräftades, snarare än att 
nya och kreativa idéer uppstod. Detta trots att materiella förutsättningar för en kreativ 
atmosfär skapades enligt vad om tidigare konstaterats – att tillhandahålla ritpapper, post-its, et 
cetera (Katzeff, et al., 2011). 

Utfallet i fråga kan jämföras med vad Magnusson et. al. (2003) diskuterar; huruvida graden av 
information påverkar deltagarnas kreativitet. De märkte att användarna i deras studie inte 
vågade föreslå vågade idéer för att de inte trodde att de var genomförbara när de fick tillgång 
till expertiskunskap (Magnusson, et al., 2003), vilket kan förklara varför de intressenter som 
deltog i denna studies workshops inte föreslog vågade idéer. De hade ju redan under 
inledningen av workshops fått funktioner, eller delkoncept, förklarade och låste sig troligtvis 
vid dessa och såg därför inga nya möjligheter som eventuellt skulle ha gett mer kreativa idéer.  

Vidare presenterades funktioner och lösningar som delkoncept på mindre kort, inspirerade av 
en studie under vilken samma metodik använts vid en workshop. I det sammanhanget 
användes korten för att komma ifrån problematiken som immateriella tjänster ofta innebär – 
att det kan vara svårt att få en holistisk bild över en tjänst (Clatworthy, 2011). I jämförelse 
med AT-ONE metodiken som delar upp varje workshop i tre faser: (1) etablering av 
kunskapsgrund, (2) divergens och (3) konvergens (Stickdorn & Schneider, 2013), kan det 
konstateras att den workshop som hölls endast svarade till den tredje punkten. 
Kunskapsgrunden och divergens hade redan skett i form av intervjuer samt en idégenerering 
utförd av utvecklarna. I detta praktikfall syftar involveringen mer mot den tredje fasen i AT-
ONEs workshopmetodik, det vill säga att man ska konvergera och syntentisera mot färre 
idéer. 

Sammanfattningsvis, är det mycket viktigt att bestämma syftet med en workshop och utforma 
den därefter. För mycket information kan till exempel hämma kreativitet. Amabile (1997) 
identifierar faktorer som påverkar kreativitet i sin forskning varav två är ”utmanade 
arbetsuppgifter” och ”frihet” (Amabile, 1997). Syftet med workshopsen i praktikfallet var att 
dels validera förståelse för intressenternas behov, få flera insikter och att stärka 
intressenternas engagemang för och lojalitet till tjänsten. 

5.6  Tester 
Det sista momentet för intressentinvolvering var tester av prototypen för att evaluera 
konceptet och få ytterligare insikter. Precis som teorin föreslår bestod den detaljerade 
prototypen av papperskisser där utvecklarna verbalt förklarade hur konceptet var tänkt att 
fungera (Kaulio, 1998). Samtliga respondenterna under testerna blev snabbt insatta i 
konceptet och det var aldrig någon som uttryckte tvekan om hur det fungerade. Vissa tester 
gjordes även över skärm- och samtalsdelning och utfallet var likvärdigt.  
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Under testerna kunde kunderna och användarna snabbt ge sitt utlåtande om de upplevde 
tjänsten som bra eller dålig och vilka övergripande funktioner som de gillade eller inte. 
Kunderna hade svårt att exakt peka på vilken detalj som skapade den känslan. Samma 
fenomen påvisas av teorin (Katzeff, et al., 2011). Syftet med testerna av den detaljerade 
prototypen var dock att få feedback på funktioner snarare än detaljer, därför presenterades 
mycket enkla versioner av koncepten. Trots detta kommenterade användarna snarare på 
detaljer, därför borde noggrannare instruktioner ha getts till användarna. I tjänstedesign ämnar 
tester i ett tidigt konceptuellt skede att få värdefulla insikter som tas i beaktning till nästa 
iteration av konceptdesign och tester (Stickdorn & Schneider, 2013).  

Teorin föreslår att indirekt involvera kunder och användare genom personal från front-line 
som känner kundernas och användarnas behov (Melton & Hartline, 2013). Insikterna från 
praktikfallet tyder på att kundernas och användarnas behov är svåra att identifiera. Under 
testerna var syftet främst att validera om tjänsten tillmötesgick de behov som tidigare 
identifierats. Då uppdagades en del nya insikter som ledde till justeringar av konceptet. Till 
exempel var en insikt från workshopsen att tjänsten inte skulle innehålla ett chat-forum, 
däremot stämde inte denna insikt överens med vad några användare efterfrågade då den 
detaljerade prototypen testades. Därför bör kunderna och användarna vara nära utvecklingen 
och indirekt involvering kan vara riskfyllt. 

5.7 Hållbarhet 
En studie menar att tre faktorer avgör vad en organisation är kapabel att göra: resurser, 
processer och värderingar (Christensen & Overdorf, 2000). Från ett organisatoriskt perspektiv 
har då företag med stora marginaler möjlighet att experimentera med utvecklingen av tjänster 
som inte tillmötesgår ett identifierat marknadsbehov. För ett företag med mindre marginaler 
är det däremot kritiskt att tillmötesgå ett behov, det vill säga att kvalitetsäkra tjänster, för att 
inte slösa resurser. Med anledning av detta bör kunderna och användarna involveras direkt för 
att minimera riskerna – i synnerhet om ett företag har knappa resurser. Att involvera kunder 
och användare i utvecklingsprocessen är ett effektivt sätt att säkerställa kvalitet (Steen, et al., 
2011) (Melton & Hartline, 2013). Detta styrks av empirin i denna studie i och med att 
samtliga kunder faktiskt bekräftade att de skulle använda tjänsten efter realisering enligt det 
nuvarande konceptet. IT-baserade tjänster, så som i praktikfallet, består av ett system med 
produkter och tjänster för att leverera en funktion till slutkonsumenten. UNEP föreslår att 
sådana system kan innebära ett mera hållbart konsumtionssamhälle (Manzini & Vezzoli, u.d.). 
Oavsett omfattning bör tjänster och de funktioner som de levererar passa kund- och 
användarbehov, varför intressentinvolvering bör beaktas i all form av tjänsteutveckling. Detta 
styrks av Wolfson et. al. (2013) som argumenterar för att hållbara tjänster ska uppfylla behov 
med fokus på att skapa värde för användaren (Wolfson, et al., 2013). Vidare efterlyser teorin 
en effektiv utvecklingsprocess då företag måste lansera nya tjänster snabbt för att nå 
marknadsframgångar (Alam & Perry, 2002). En sådan process innebär då även ett framsteg 
för hållbarhetsarbete inom tjänsteutveckling.  
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5.8 Justerad process 
Insikter från implementeringen ligger till grund för justeringar av den föreslagna processen. 
Viktigt att tänka på vid implementering av denna i ett specifikt tjänsteutvecklingsprojekt är att 
utgå ifrån de frågor av Alam och Perry (2002) som presenterades i den teoretiska 
referensramen i rubrik 2.5.1 Kund- och användarinvolvering. Figur 19 visar den justerade 
processen för att involvera centrala intressenter. Processen används som en del i det tidigare 
skedet av hela tjänsteutvecklingen. Innan processen påbörjas utgår projektet från en befintlig 
tjänst eller ett område och efter processen ska ett koncept levereras för vidare teknisk 
utveckling och lansering. Faser och aktiviteter för hela tjänsteutvecklingen anpassas efter 
varje specifikt projekt och omfattas därför inte av processen nedan. I och med detta anses 
processen vara generisk och kan inkorporeras i den första delen av ett projekts 
utvecklingsprocess. 

 

 

Figur 19. Process för intressentinvolvering i utvecklingen av tjänstekoncept. 
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6 Slutsatser 
Målet med denna studie var att utveckla en process för att involvera centrala intressenter i 
utvecklingen av tjänster. Denna har presenterats i Figur 19 i 5.8 Justerad process. Med detta 
uppfyllt har studien besvarat frågeställningen (1) om hur man kan involvera centrala 
intressenter i utvecklandet av en tjänst. Nedan presenteras även slutsatser från analys av 
resultatet som besvarar frågeställningen (2) om intressentinvolveringen bidrar till en effektiv 
utveckling och en tjänst av hög kvalitet. Därmed har examensarbetet uppfyllt sitt syfte genom 
att bidra till vetenskapen kring tjänsteutveckling och att leverera ett koncept för en tjänst till 
samarbetspartnern.  

Det går inte att direkt bevisa att involveringen av centrala intressenter har bidragit till en tjänst 
av högre kvalitet och en effektivare process eftersom ett praktikfall utan intressentinvolvering 
inte har utförts som referens. Däremot har utvecklarna utvärderat involveringen och hur den 
har påverkat tjänsteutvecklingen och det slutgiltiga konceptet.  Sammanfattningsvis 
konstaterar denna studie, i enlighet med teorin, att en utvecklingsprocess där intressenter 
involveras bidrar till tjänster av hög kvalitet och en effektiv process. Det är viktigt att 
involvera kunder och användare när tjänstekonceptet utformas, det vill säga i de tidiga faserna 
under tjänsteutvecklingen. Däremot krävs att denna sker på rätt sätt med rätt intressenter. 
Nedan listas slutsatser kring intressenternas involvering i utvecklingen av tjänster.  

• Genom att tidigt etablera en relation med centrala intressenter och involvera dessa som 
konsulter i tjänsteutvecklingen skapas ett effektivt kunskapsutbyte till en låg kostnad. 

• Kundernas och användarnas behov kan effektivt identifieras genom att involveras genom 
hela processen, vilket ökar sannolikheten att tjänsten kvalitet säkerställs. 

• Kundernas och användarnas involvering kan skapa en långsiktig relation som ökar 
lojaliteten till företaget och tjänsten. Relationen ökar också sannolikheten av att få använda 
intressenterna i pilotfall och att få feedback under tjänstens implementering 

• Genom att involvera intressenter inom organisationen kan engagemanget i tjänstens 
utveckling öka och bidra till en bättre kommunikation mellan avdelningar i företaget, ett 
större kunskapsutbyte och ett större utrymme för interna beslut om tilldelning av resurser 
till projektet i fråga. 

• Kunders och användares involvering bidrag indirekt till innovation hos företaget då deras 
kunskaper, behov och upplevelser ligger till grund för utvecklarnas idéer. Vidare kan 
kunder och användare direkt medverka som innovatörer om deras involvering anpassas för 
detta. 

• För företag med små marginaler är det en riskminimering att involvera kunder och 
användare. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur resultatet inhämtades under den implementerade processen och 
arbetsgången. Sedan diskuteras metoden som använts för att uppfylla examensarbetets syfte 
och besvara frågeställningen.  

7.1 Resultatdiskussion 
För det första kunde involveringen av intressenter ha skett mer effektivt. I praktikfallet kunde 
vissa kunder inte delta fysiskt eftersom de befann sig för långt bort. Däremot deltog de 
tillfredställande i intervjuer och tester med hjälp av skärmdelning och telefon. För att 
effektivisera arbetsgången hade eventuellt fler kunnat involveras enligt samma förfarande. 
Det hade även varit intressant att låta dem delta på workshopen under liknande 
omständigheter. Å andra sidan visar teorin och empirin att materiella medel ökar 
engagemanget under workshop. 

Litteraturen ifrågasätter nödvändigheten av en vedertagen process för tjänsteutveckling. 
Denna studie har visat att en process kan hjälpa tjänsteleverantörer att effektivt utveckla en 
tjänst som tillmötesgår ett befintligt behov hos kunder och användare. Oavsett, om en sådan 
process bidrar till bättre tjänster eller inte, är en sådan process att föredra ur ett 
hållbarhetsperspektiv då radikala tjänster som inte utgår från ett behov riskerar att misslyckas 
och därmed slösa på resurser. Vissa tjänster eller produkter bidrar även till att nya behov 
uppstår, vilket i sin tur kan innebära att större resurser fordras för att stimulera marknaden. 

I denna studie har empirin präglats av att praktikfallet utfördes på uppdrag av ett mindre IT-
företag. Den process som implementerades är därför justerad efter insikter från resultatet i 
praktikfallet som ligger till grund för analyser och slutsatser. Denna studie syftar till att bidra 
till vetenskapen inom tjänsteutveckling och därför bör det diskuteras huruvida processen och 
slutsatserna är generiska. Det vill säga, kan utfallet från denna studie appliceras i praktiken? 
Processen för att involvera centrala intressenter i utvecklingen av nya tjänster som föreslagits, 
implementerats och justerats är presenterad på en övergripande nivå för att kunna anpassas till 
olika typer av projekt. Den beskriver hur centrala intressenter ska involveras. Däremot 
utelämnas detaljer som till exempel vilka intressenter som faktiskt är viktiga, tidsåtgången för 
varje fas och vilka som ska ingå i utvecklingsteamet. Detta är upp till projektteamet i fråga att 
bestämma.  

Vidare har denna studie endast behandlat de tidigare faserna och avslutats med att ett koncept 
levererats. Dessa faser kan ses som högst generiska medan de senare faserna, efter att 
konceptet levererats, troligtvis skiljer sig från projekt till projekt. Detta betyder dock inte att 
intressenter inte ska involveras i de senare faserna; det är upp till vidare forskning att 
bestämma. Exempelvis bör ytterligare tester utföras hos pilotkunder när en tekniskt utvecklad 
prototyp kan levereras. Framförallt kan processen från denna studie troligtvis appliceras i 
utvecklandet av IT-tjänster, vilket inte begränsar studiens nytta nämnvärt. I Sverige stod IT-
branschen år 2012 för cirka 4 % av den totala sysselsättningen där mer än hälften arbetade 
med IT-tjänster. Under åren 2008 – 2012, då lågkonjunktur inträffade, ökade företag med IT-
tjänster sin tillväxt med 27 % och antalet anställda med cirka 17 %. ( IT & Telekomföretagen, 
u.d.) 
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7.2 Metoddiskussion 
För att stärka reliabiliteten i denna studie, borde fler eller alternativa källor ligga till grund för 
primärdata, till exempel genom:  

1. Att implementera processen i flera praktikfall, vilket hade höjt studiens reliabilitet genom 
att öka mängden primärdata. Detta innebär att felkällor minimeras och är förmodligen det 
bästa sättet att verifiera att primärdata är korrekt – genom att öka kvantiteten primärdata. 
Däremot ligger detta inte i linje med avgränsningarna.  

2. Att implementera processen i ett praktikfall utan användarinvolvering. Till exempel hade 
de båda tjänstekoncepten kunnat testas på kunder och användare i slutet och därifrån 
insamlat insikter om vilket koncept som fick bäst feedback. Detta skulle kunna möjliggöra 
för iakttagelser och analys av skillnader mellan de båda praktikfallen.  

3. Att utföra ett mer omfattande projekt för att kunna studera kundernas och användarnas 
upplevelser av den lanserade tjänsten för att insamla insikter om kundernas och 
användarnas upplevelser. Den teoretiska referensramen bekräftar detta, genom att 
konstatera att tjänsters kvalitet inte kan mätas förrän efter att de lanserats, varför denna 
approach skulle tillföra intressant primärdata till studien. 

4. Att samla in material från praktiska exempel från företag som utvecklat tjänster med 
kund- och användarinvolvering skulle kunna verifiera studiens primärdata och minimera 
felkällor. 

5. Att intervjua deltagare under processen angående hur de upplevde involveringen skulle 
empirin kompletteras med primärdata från ytterligare ett till perspektiv. 

Ovan nämnda förbättringar skulle innebära att en större mängd primärdata insamlades och 
därför ge en bättre representation av verkligheten. Vilket borde öka studiens reliabilitet då 
både repeterbarhet ökar och att studien blir oberoende av vem som utför den.  

Vidare bör det även lyftas hur studiens validitet påverkats av praktikfallets unika utformning 
samt av examensarbetets avgränsningar. Dels finns det en risk att praktikfallet skiljer sig mot 
de utvecklingsprojekt som tidigare kunskap baseras på. Till exempel finns en möjlighet att 
använd sekundärdata baseras på helt andra typer av praktikfall. I princip alla studier som 
beskrivs i den teoretiska referensramen hör till området tjänsteutveckling och noggrant 
beskrivits, varför detta är mindre sannolikt. Däremot kan det tänkas att samarbetspartnerns 
förväntningar, och därmed även examensarbetets avgränsningar, påverkat praktikfallet i detta 
avseende.  

Det finns en inneboende subjektivitet i denna studie vilket visar sig främst i analysen av 
primärdata, det vill säga när denna ska valideras genom att jämföras med sekundärdata. 
Visserligen följdes en systematisk arbetsgång genom hela processen men det är svårt att 
kontrollera att alla aspekter dokumenterats som skulle kunna påverka resultatet. Dessutom har 
primärdata genrerats utifrån tolkningar och observationer av författarna och deras erfarenheter 
och kunskaper kan eventuellt ha påverkat resultatet. 
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8 Rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras rekommendationer som kan ge inspiration för fortsatta studier inom 
området.   

• I och med att studiens praktikfall slutade efter konceptutveckling saknas en validering av 
tjänsten efter lansering. Viss litteratur menar att en tjänsts kvalitet inte går att mäta innan 
lansering, utan beror till stor del på hur den upplevs av kunder och användare efter 
lansering. Därför vore det intressant att studera ett projekt med kund- och 
användarinvolvering som tas hela vägen: det vill säga från koncept till lansering. 

• Att studera utfallet av en mer iterativ process med kontinuerlig intressentinvolvering vore 
intressant. Med en iterativ process menas en sådan där en prototyp utvecklas relativt tidigt 
under processen och sedan testas och justeras kontinuerligt i samarbete med intressenter. 
Detta upprepas genom hela utvecklingsprocessen. Detta var något som insågs under 
praktikfallets tester– att mycket feedback inhämtades från kunderna och användarna när de 
hade en färdig prototyp att utvärdera.  

• Somliga menar att tjänstedesign inte ska styras av en process. I denna studie följdes en 
process, som inspirerats av den generiska produktutvecklingsprocessen, däremot 
utvärderades endast processen utifrån intressentinvolvering. Därför vore det intressant att 
studera hur den generiska produktutvecklingsprocessen påverkar tjänstedesign- och 
tjänsteutvecklingsprocessen och huruvida denna behövs. 

• Författarna vill även rekommendera framtida studier att avgöra huruvida en vedertagen 
process behövs för tjänsteutveckling med intressentinvolvering. Detta kan göras genom att 
jämföra olika industriprojekt och vilka processer som använts i dessa fall och identifiera 
likheter och skillnader mellan dessa för att konstatera detta. 

• Med tanke på att praktikfallet utförts inom samarbetspartnerns organisation och dess 
omgivning borde processen vara mycket lämplig att implementera i tjänsteutveckling hos 
dem. En implementering av processen hos andra organisationer bör utföras med större 
varsamhet och noga planeras efter deras interna processer. 

• Framförallt rekommenderar författarna att mindre företag som vill minimera riskerna i 
utvecklingen att ta inspiration av eller implementera processen som föreslås i denna studie. 
Detta gäller troligtvis all typ av tjänsteutveckling, det viktiga är dock att syftet med 
intressenternas involvering bestäms. 
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10 Bilagor 
Detta kapitel innehåller rapportens bilagor. Innehållsförteckningen nedan ger en överblick av 
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Projektkrav 
Projektkraven sammanfattades och utarbetades i samråd med sammarbetspartnern i 
inledningen av projektet. Projektkraven har använts som utgångspunkt i planerinen av 
projektet och ofta tjänat som beslutsunderlag. De skapades för att tillmötesgå 
samarbetspartnerns önskemål och förväntningar på projektet och lyder: 

• Tjänsten ska passa alla tänkbara användare till tjänsten, från de riktigt träningsvana till de 
som inte tränar över huvudtaget 

• Tjänsten ska vara enkel och snabb att använda 
• Tjänsten ska passa till alla av samarbetspartnerns kunder 
• Tjänsten ska öka användarens välmående 
• Tjänsten ska ha en teambuilding-effekt 
• Tjänsten ska skapa en wow-känsla hos användaren 
• Tjänsten ska fördelaktigen relatera till samarbetspartnerns övriga produkter 
• Tjänsten ska undvika känslig användarinformation, till exempel: vikt och sockerintag 
• Tjänsten ska i första hand levereras som en smartphone-applikation 

  



II 
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Medverkande intressenter 
Tabellerna i denna bilaga presenterar information kunderna, användarna och interna 
intressenter som deltog i praktikfallet. Samtliga kunder och användare deltog under 
intervjuerna och ett urval i workshops och tester. De interna intressenterna deltog under 
workshop och tester. Se Tabell 1, 2 och 3 för spridning hos deltagarna. 

Tabell 1. Deltagande kunder. 

Respondent Befattning Företag Bransch 
1 Friskvårdschef  A Finans 
2 Ergonom  B Processindustri 
3 HR C Detaljhandel mode 
4 IT C Detaljhandel mode 
5 HR D Säkerhet 
6 Ergonom D Säkerhet 
7 Kanslichef E Pastorat 
8 HR F Detaljhandel inredning 

Tabell 2. Deltagande användare. 

Respondent Kön Ålder 
1 Man 25 
2 Man 60 
3 Kvinna 24 
4 Man 54 
5 Kvinna 63 
6 Kvinna 33 
7 Man 25 
8 Man 24 
9 Kvinna 29 
10 Man 29 
11 Man 35 
12 Man 58 
13 Man 22 
14 Kvinna 50 

Tabell 3. Deltagande interna intressenter. 

Respondent Avdelning 
1 Friskvård 
2 Friskvård 
3 IT-utveckling 
4 Avdelningschef 
5 Kundrelationer 
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Samtalsguide kunder 
Presentation av oss: 

• Johan Låås och Sebastian Ström 
• Studenter från KTH och masterprogrammet integrerad produktutveckling 
• Samarbetar med samarbetspartnern (ett företag inom löne- och förmånsadministration) 

under vårt examensarbete 
• Vi ska ta fram en tjänst för friskvård som arbetsgivare ska köpa in till sina 

medarbetare, denna kommer förhoppningsvis att erbjudas av samarbetspartnern 
• Vi träffar dig idag för att vi vill se vad som är viktigt för kunder och göra en tjänst 

som passar till så många som möjligt.   
 

Vi har ett par teman som vi vill samtala öppet om. Du får berätta det som du tycker är viktigt. 
Vi planerar att det ska ta cirka 30 minuter. Alla uppgifter hanteras anonymt om du vill. 

Är det okej om vi spelar in samtalet?  

Introduktion 

1. Berätta kort om dig själv? 
a. Namn: 
b. Ålder: 
c. I hushållet: 

 

2. Berätta kort om företaget? 
a. Företag: 
b. Roll på företaget: 

 
Om företaget 

1. (Personaltyper) Beskriv kort blandningen av personal på arbetsplatsen? 
a. Ålder och män/kvinnor? 
b. Kultur? 
c. Träning och hälsomedvetenhet? 
d. Vilka olika arbetsförhållanden finns representerade? Fast anställda, hög 

personalomsättning, arbetar framför dator eller fysiskt? 
e. Varför? 

 
Hälsa 

2. (Välbefinnande) Under vilka tider på dagen upplever du att dina anställda mår som 
bäst? 

a. Stressnivå? 
b. Varför? 

 

3. (Mental) Berätta hur du kan tänka dig att förbättra de anställdas mentala hälsa?  
a. Varför? 
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4. (Fysisk) Berätta hur du kan tänka dig att förbättra de anställdas fysiska hälsa?  
a. Varför? 

 
5. (Företagsansvar) Hur satsar ert företag idag på att förbättra hälsan hos de anställda? 

a. Har ni tidigare haft några friskvårdsaktiviteter inom företaget? 
b. Får personalen avsätta tid från arbetet till friskvård? 
c. Hur viktigt är personalhälsa i förhållande till er övriga verksamhet? 
d. Varför? 

 
Träning 

6. (Motivation till träning) Berätta om din relation till träning? 
a. Långsiktiga mål med träning? 
b. Motiveras ni av att träna i grupp eller individuellt? 
c. Vad triggar dig att träna? 
d. Är dina kollegor intresserad av motion och tävling? 
e. Varför? 

 
7. (Träningsvanor) Berätta kort om din perfekta träningsvecka? 

a. Vad begränsar dig att nå dit? 
b. Tränar ni idag? 
c. Vilka tider tränar ni? 
d. Vilka tider skulle ni vilja träna? 
e. Varför? 

 
8. (Mäta träning) Berätta hur du vill mäta dina träningsresultat? 

a. Varför? 
 

Socialt 

9. (Sammanhållning) Hur kan man skapa en bättre sammanhållning på din arbetsplats? 
a. Hur arbetar ni med den frågan idag? 
b. Behövs en ännu bättre sammanhållning? 
c. Varför? 

 
10. (Sociala medier) Berätta hur inställningen till träning är hos personalen?  

a. Hur? 
b. Varför? 
c. Vilka uppgifter skulle ni inte vilja att de anställda delar med sig av? 

 
Vision 

11. (Branding) Skulle ni vilja förmedla företagets värdegrunder i denna tjänst? 
a. Hur? 
b. Varför? 
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12. (CSR) Arbetar ni med CSR/välgörenhet? 
a. Skulle ni vilja förmedla detta i tjänsten? 
b. Hur? 
c. Varför? 

 
13. (Friskvårdsvision) Vad skulle ni vilja få ut av de anställdas deltagande i en 

friskvårdssatsning? 
a. Vad ser ni för fördelar med att anordna en friskvårdssatsning? 
b. Varför? 

 
Avslut 

14. Berätta kort vad en friskvårdstjänst borde innehålla?  
15. Har ni något ni vill tillägga? 
16. Framtida involvering: workshop i början av vecka 12 (dagtid) 
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Samtalsguide användare 
Presentation av oss: 

• Johan Låås och Sebastian Ström 
• Studenter från KTH och masterprogrammet integrerad produktutveckling 
• Samarbetar med samarbetspartnern (ett företag inom löne- och förmånsadministration) 

under vårt examensarbete 
• Vi ska ta fram en tjänst för friskvård som arbetsgivare ska köpa in till sina 

medarbetare, denna kommer förhoppningsvis att erbjudas av samarbetspartnern 
• Vi träffar dig idag för att vi vill se vad som är viktigt för användare och göra en tjänst 

som passar till så många som möjligt.   
 

Vi har ett par teman som vi vill samtala öppet om. Du får berätta det som du tycker är viktigt. 
Vi planerar att det ska ta cirka 30 minuter. Alla uppgifter hanteras anonymt om du vill. 

Är det okej om vi spelar in samtalet?  

Introduktion 

3. Berätta kort om dig själv? 
a. Namn: 
b. Ålder: 
c. I hushållet: 

4. Berätta kort om företaget? 
a. Företag: 
b. Roll på företaget: 

 
Företagsklimat 

17. (Personaltyper) Beskriv kort blandningen av personal på arbetsplatsen? 
a. Ålder, män/kvinnor? 
b. Kultur? 
c. Träning och hälsomedvetenhet? 
d. Varför? 

 
Hälsa 

18. (Välbefinnande) Vad får dig att må bra? 
a. Under vilka tider på dagen mår du som bäst/sämst?  
b. Varför? 

 
19. (Aktiviteter) Vad gör du idag för att förbättra din hälsa? 

a. Vilka typer av aktiviteter skulle du vilja prova?  
b. Varför? 

 
20. (Mental) Berätta hur du kan tänka dig att förbättra din mentala hälsa?  

a. Varför? 
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21. (Fysisk) Berätta hur du kan tänka dig att förbättra din fysiska hälsa?  
a. Varför? 

 
22. (Företagsansvar) Hur satsar din arbetsgivare på att förbättra hälsan hos de anställda? 

a. Har ni tidigare haft några friskvårdsaktiviteter inom företaget? 
b. Får personalen avsätta tid från arbetet till friskvård? 
c. Varför? 

 
Träning 

23. (Motivation till träning) Berätta om din relation till träning?   
a. Långsiktiga mål med träning? 
b. Motiveras ni av att träna i grupp eller individuellt? 
c. Vad triggar dig att träna? 
d. Är dina kollegor intresserad av motion och tävling? 
e. Varför? 

 
24. (Träningsvanor) Berätta kort om din perfekta träningsvecka? 

a. Vad begränsar dig att nå dit? 
b. Tränar ni idag? 
c. Vilka tider tränar ni? 
d. Vilka tider skulle ni vilja träna? 
e. Varför? 

 
25. (Mäta träning) Berätta hur du mäter/vill mäta dina träningsresultat? 

a. Varför? 
 
Socialt 

26. (Sammanhållning) Hur kan man skapa en bättre sammanhållning på din arbetsplats? 
a. Varför? 

 
27. (Sociala medier) Berättar du för några att du har tränat/ska träna? 

a. Varför? 
b. Gör du det, hur? 
c. Vad är det du inte berättar? 
d. Känsliga uppgifter? 

 
Vision 

28. (Friskvårdsvision) Vad skulle du vilja få ut av att delta i en friskvårdssatsning från 
din arbetsgivare? 

a. Vad skulle få dig att delta? 
b. Varför? 

 
29. (CSR) Arbetar din arbetsgivare med CSR/välgörenhet? 

a. Hur? 
b. Varför? 
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Avslut 

30. Berätta kort vad en friskvårdstjänst borde innehålla?  
31. Har ni något ni vill tillägga? 
32. Framtida involvering: workshop i början av vecka 12 (på kvällstid) 
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Insikter från intervjuer 
I denna bilaga presenteras en sammanställning av behov och insikter som identifierades under 
intervjuerna, se Tabell 4 och 5. 

 Tabell 4. En sammanställning av kundernas insikter från intervjuerna. 

Insikter från kunderna Kommentar 

Främja hälsan hos medarbetarna Huvudsyftet med att köpa in en friskvårdstjänst 

Främst vill de få igång de fysiskt inaktiva Prioriterat för att dessa personer ligger i riskzonen till 
att bli rehabiliteringsfall 

Rikta sig till alla inom organisationen För att skapa sammanhållning bör alla involveras 

Mäta/tävla i förändring Detta är en lösning (som flera kunder föreslagit) för att 
få igång de fysiskt inaktiva. Att tävla i förändring 
innebär att alla tävlar på lika villkor.  

Vill skapa långsiktighet i hälsoarbete Det är viktigt med uppföljning 

Vill se hälsa ur ett bredare perspektiv Exempelvis kost, återhämtning och kultur 

Ska vara enkel och rolig att använda För att så många som möjligt ska använda tjänsten 

En tjänst ska passa hela organisationen Flerspråkig och undvika typiskt svenska begrepp 

Vill främja sammanhållningen   

Det är ledarskapets ansvar att skapa förutsättningar för 
eget hälsoansvar 

Chefen ska ge medarbetaren verktyg att ta hand om 
sin egen hälsa 

Vill kommunicera vikten av god hälsa  För att öka medvetenheten bland medarbetare 

Det är medarbetarens ansvar att förbättra hälsan En kund anser att man t.o.m. bör ställa hårdare krav på 
medarbetare 

De vill öka vardagsmotionen Främst för de fysiskt inaktiva, men en aktiv mår inte 
heller bra av att sitta still en hel dag 

Önskan att utnyttja hälsoexpertis på arbetsplatsen Hälsoinspiratörer, ergonomicoacher och 
motionsfrälsta medarbetare 

Icke exkluderande tävling Alla måste kunna vara med på lika villkor 

De menar att timing krävs för att en friskvårdsaktivitet 
ska initieras 

Viktigt att alla kan logga in från start, annars riskerar 
man att tappa deltagare som inte kan vara med i 
tävlingen från dag ett 

De anser att visuell representation är viktigt för att 
visa på förändring 

Tydligt och pedagogisk grafisk presentation 

De vill öka kommunikationen mellan deltagare För att stärka sammanhållningen och för att få 
personer att kommunicera utanför avdelningarna 

De har ett behov av återkoppling Relaterar till långsiktighet 
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Tabell 5. En sammanställning av användarnas insikter från intervjuerna.  

Insikter från användarna Kommentar 

Tid begränsar träning    

Bristfällig motivation begränsar regelbunden träning    

Anser att ekonomi inte är en begränsning för träning Många som t.ex. har gymkort tränar ändå inte 

En bestämd träningstid tvingar till träning Att hoppa av ett planerat pass med andra är svårare än 
att strunta i att träna själv (grupptryck) 

Testar inte nya aktiviteter p.g.a. okunskap För att testa nya aktiviteter behöver man känna sig 
bekväm, t.ex. genom att följa med en kompis första 
gången 

De som inte tränar mycket vill få en regelbunden 
vardagsmotion 

Man vet vad som krävs för en bättre hälsa (ur ett 
fysiskt perspektiv) men saknar motivation 

Träning påverkar användarens välmående Tränar man så mår man också bra mentalt 

Socialt umgänge påverkar användarens välmående Socialt umgänge får personer att må bra 

Tränar för att umgås med vänner Anledning till varför många tränar 

Mäter träning utifrån hur man mår Dvs. användaren relaterar inte till något annat än hur 
man mår för att mäta fysisk förbättring 

Mäter träning i delmål Små korta mål att sträva mot 

Välmående innebär även kultur (t.ex. sång) och 
kostmedvetenhet 

Dessutom är intellektuell stimulans viktigt 

Prestationer är viktigt för att må bra En trigger som ökar motivationen för en del av 
användarna 

Aktiviteter utanför arbetstid ökar sammanhållningen Att göra saker med sina kollegor som inte relaterar till 
arbetet stärker sammanhållningen 

Vill träna i anslutning till arbetet Många hinner inte träna efter arbetet och vill hinna 
med det under arbetsdagen 

Stimulera hälsointresse med utbildningar och 
hälsoundersökningar 

Främst träningsintresserade vill få mer kunskap 

Arbetsgivaren kan påverka att medarbetare umgås 
privat 

Det behövs en skjuts från arbetsgivaren för att umgås 
privat, relaterar till "aktiviteter utanför arbetstid" 

Psykisk hälsa hör ihop med fysisk hälsa Om man tränar så mår man också bra 

En friskvårdstjänst ska skapa bättre sammanhållning En viktig anledning till att delta i en från arbetsgivaren 
initierad aktivitet 

Långsiktighet Att förändra sitt beteende sker inte över en dag, utan 
förändringen måste ske i små steg över en längre tid 

Träning ska vara roligt Relaterar till brist på motivation, en användare kände 
ingen lust att träna för att det inte var roligt och 
tränade således väldigt sällan 

Träningsvana och hälsomedvetna användare delar 
gärna med sig av sin kunskap 

T.ex. berättade en användare att hon gärna tar med sig 
kollegor till gymmet och visar hur maskinerna 
fungerar 
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Kvalitetshuset 
I denna bilaga presenteras de matriser, som är en förenklad variant av QFD:s kvalitetshus, 
som skapades för att säkerställa att behov och insikter från intervjuerna tillmötesgicks av 
funktioner, se Figur 1 och 2. Observera att behovens och insikternas formuleringar är från ett 
tidigare skede och skiljer sig därmed mot formuleringar på övriga ställen i denna rapport. 

 

Figur 1. Kvalitetshuset för användarna med insikter och funktioner. 
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Figur 2. Kvalitetshuset för kunderna med insikter och funktioner. 
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Delkoncept 
I denna bilaga presenteras de delkoncept som utvecklades inför och presenterades under 
workshopsen som hölls med kunder, användare och interna intressenter. Koncepten svarar 
mot olika kategorier markerade med färger på korten. Till exempel indikerar den gula färgen 
att delkonceptet syftar till delkoncept som har med sammanhållning att göra. Se Figur 3, 4 
och 5. 

 

Figur 3. Delkoncept. 
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Figur 4. Flera delkoncept. 
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Figur 5. Flera delkoncept.  
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Workshop koncept 
Under workshopen var deltagarnas uppgift att skapa egna koncept genom att kombinera olika 
delkoncept till en fullständig tjänst. Bilderna nedan visar de koncept som skapades av 
deltagarna, se Figur 6 – 12. 

 

Figur 6. Det första konceptet från workshopsen. 

 

Figur 7. Det andra konceptet från workshopsen. 
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Figur 8. Det tredje konceptet från workshopsen. 

 

Figur 9. Det fjärde konceptet från workshopsen. 
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Figur 10. Det femte konceptet från workshopsen. 

 

 

Figur 11. Det sjätte konceptet från workshopsen. 
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Figur 12. Det sjunde konceptet från workshopsen. 
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Viktiga delkoncept 
Sammanställning av de funktioner och delkoncept som valdes oftast. Detta användes som 
underlag för att skapa prototypen inför testerna, se Figur 13. 

 

Figur 13. Delkoncept som valdes oftast i workshopsen. 
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Insikter från workshop 
De behov och insikter som identifierades under workshopen finns presenterade i tabellen 
nedan, se Tabell 6. 

Tabell 6. En sammanställning av insikter från workshopsen. 

Aktiviteter ska vara motion, kost och återhämtning 

Utmärkelser ska ge ”snälla priser” 

Feedback och återkoppling bör ske under hela tjänstens tid 

All effort ska premieras 

Tävlingen ska pågå under höst- eller vårterminen 

Tjänsten ska skapa sammanhållning och uppmuntra till nya kontakter 

Användande av 3:e parts applikationer är inte nödvändigt för deltagandet i tävlingen. 

Support ska vara lättillgänglig 

Det ska ske veckovis återkoppling från externa kanaler 

Applikationen ska se likadan ut för alla 

Det ska gå att följa andras aktiviteter 

Applikationen ska inte innehålla ett chat-forum 

Event ska initiera tävlingen 

Det ska vara en lång registrerings-/prova-på-period 

Hur man anmäler lag/deltagare kan vara avgörande för val av leverantör 

Alla ska kunna tävla mot alla på rättvisa villkor 

Därför är poängsystemet bland de viktigaste elementen 

Återkoppling i upplevt välmående ska ingå men inte vara en del i tävling 

Man ska tävla i förändring 

Det ska vara stor frihet i aktivitetsutbudet, inget ska kontrolleras 

Detaljer och noggrannhet är inte viktigt i tävlingen, däremot i den långsiktiga personliga återkopplingen 

Aktiviteter som utförts tillsammans med kollegor ska premieras 

Det handlar om att få in en rutin hos de fysiskt inaktiva 

Tävlingen ska ske i lag 

Tävlingen ska pågå mellan 6 och 26 veckor 

Det ska vara regelbunden uppföljning 

Inte bara applikation, det ska också finnas en hemsida 

Det ska vara både enkelt och avancerat 
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Detaljerad prototyp 
I denna bilaga presenteras ett antal bilder på prototypen som presenterades för kunder, 
användare och interna intressenter under testerna. Syftet med prototypen var att förklara 
funktioner snarare än design varför den är relativt enkelt framställd, se Figur 14. 

 

Figur 14. Prototypen som presenterades under testerna. 
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Insikter från tester 
De behov och insikter som identifierades under testerna finns presenterade i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. En sammanställning av insikter från testerna. 

Kunderna vill ha möjlighet att skriva in information i veckobrevet 

Alla aktiviteter ska vara lika mycket värda 

Bjuda in till aktiviteter är en jättebra idé 

Måste göras tillgänglig till dator då alla inte har en telefon med möjlighet att köra applikationer 

Bra att ha registrering av välmående vid sidan av och att det är frivilligt då alla inte kommer att 
använda denna funktion 

Tror inte att priser är viktigt för att få medarbetare att delta i tävlingen 

Vill kunna se sina vänner och tävla mot dem vid sidan av lagtävlingen 

Lägg till informationslänkar vid sidan om välmåendefrågorna för att man ska förstå vad det handlar 
om  

Lägg till vanligt ställda frågor (FAQ) samt en länk så att man kan komma åt introduktionsguiden i 
efterhand på inställningar 

Bra att man kan skapa nya kontakter via tjänsten, och att detta uppmuntras i och med att man får 
bonuspoäng för detta 

Måste finnas möjlighet till sekretess, det vill säga vissa personer kommer inte vilja synas i statistik 
och så vidare 

Måste vara en vetenskaplig grund på välmående sidorna 

Detaljjusteringar på prototypen 

Bör vara flexibelt så att man själv som kund kan bestämma längd på tävlingarna 

Lägg in en timer vid registrera aktivitet 

Måste gå att välja fler än en person vid registrera aktivitet 

Ta kontakt via applikationen i chatt/forum 

Gör en skala på välmåendefrågorna, kan vara svårt att förstå hur man ska svara 
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