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Sammanfattning 
Till följd av marknadens reaktion på klimatfrågan och samhällets krav på mindre 
energikonsumtion ställs företagen idag inför ett ställningstagande. Ta ansvar för miljön och 
den inverkan företaget har på den, alternativt stå pall för de följder som väntar om man väljer 
att inte reagera. Naturligt blir att fokus landar på de företag som har närmast koppling till 
miljö och påverkan. Vi gavs möjlighet att studera Energibolaget inför en satsning på 
energitjänster. Dessa tjänster lanseras till följd av den ökade efterfrågan och marknadens 
anpassning till klimatfrågan. Energitjänsten omfattar effektiviseringstjänster för att kunden 
ska kunna minska sin förbrukning och på så sätt värna om miljön. Energibolaget arbetar aktivt 
i tjänsteutvecklingsprocessen och detta gav oss en möjlighet att studera hinder och stöd för 
denna process i ett företag som befinner sig i ett utvecklingsskede. 
Den problemformulering som utgör utgångspunkten till denna studie är; vilka interna faktorer 
kan hindra respektive stödja en tjänsteutvecklingsprocess? 
 
Vårt syfte är att utveckla ny kunskap och förståelse för hur dessa processer går till. Genom att 
studera hur dessa frågor hanteras av ledningen och hur detta i sin tur upplevs av personalen 
avser vi att identifiera de hinder och stöd som påverkar tjänsteprocessen och därmed 
tjänsteutvecklingsprocessen detta genom att: 

 Studera företagets befintliga tjänsteprocess ser ut för att identifiera vad som krävs 
inför arbetet med energitjänster.  

 Jämföra hur tjänster betraktas av olika enheter på Energibolaget 
 Studera hur nya idéer hanteras och förvaltas i organisationen 
 Öka förståelsen för, hur utvecklingsprojekt hanteras i organisationen, samt vad som 

hindrar eller stödjer detta arbete.  
 Studera vilka stödfunktioner och system som krävs för det nya tjänstekonceptet, för att 

identifiera hur dessa ska kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. 
 Till sist utveckla förståelse för vilken inverkan kommunikation, och intern 

marknadsföring har för tjänsteutvecklingsprocessen, för att identifiera vilka brister och 
möjligheter som finns och på vilket sätt detta ska kunna hanteras för att tjänsten ska få 
acceptans. 

 
För att uppfylla dessa syften så har vi valt att utföra en fallstudie på det aktuella 
Energibolaget. Vi utförde 7 semistrukturerade intervjuer och två fokusgrupper, samt ett 
komplement till detta att studera en av företagets kommunikationskanaler, intranätet lite 
närmare. Vår ambition med denna uppsats är att skapa förståelse och förhoppningsvis 
generera ny kunskap om vad som hindrar respektive stödjer tjänsteutvecklingsprocessen. Med 
vårt teoriavsnitt syftar vi till att ge läsaren en god grund att stå på i teorier om tjänste 
processen, tjänsteutvecklingsprocessen samt teorier kring kommunikation och intern 
marknadsföring. Vår analys syftar främst till att generera ny kunskap i ämnet men där vi även 
reflekterar kring befintlig teori inom området. I vår slutsats visar det sig att de stöd och hinder 
som finns för tjänsteutvecklingsprocessen är spretiga i sin karaktär och att det som framförallt 
hindrar organisationen i utvecklingsarbetet är följd av bristande kommunikation och 
koordinering. Däremot anser vi att i organisationens uppbyggnad finns goda möjligheter att 
arbeta vidare med konceptet, med funktioner som överbygger interna hinder som, sociala 
gränser och affärsområden. Därför anser vi att de in det fortsatta arbete med 
tjänsteutvecklingsprocessen bland annat bör utveckla och se över de rutiner för 
kommunikation och koordinering implementerings- och integreringsarbete som finns internt 
för att underlätta och effektivisera utvecklingsprocessen. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla dem som ställt upp och gjort den här studien möjlig. Vi är först 
och främst väldigt tacksamma för att vi har fått möjlighet och tillgång att utföra denna studie 
hos Energibolaget. Tack alla ni nio respondenter som ställt upp för intervju och som hjälpt oss 
med vägledning och stöttning under loppets gång. 
 
Vi vill speciellt tacka vår rumskamrat på Energibolaget som stått ut med allt vårt prat och 
långa arbetsdagar. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Maria Bengtsson vid Handelshögskolan som backat upp 
och lotsat oss genom arbetet med uppsatsen och även ett speciellt tack till vår kontakt Leif 
Säfsten på Energibolaget, 
 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannah Moström    Hanna Widding  
Umeå 2008     Umeå 2008 
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1. Inledning  
1.1 Energi och klimatfrågan 

ad händer då insikten om allvaret sjunker in bland tillräckligt många 
människor?” Den frågan ställde sig konsulten Karl Mossberg under ett 
klimatseminarium vintern 2008. Åhörarna skruvar på sig lite och någon tittar 

ut genom fönstret, frågan känns på något sätt för stor att hantera och liksom bortom deras 
påverkan. Argumenten radas upp, och det talas om allt från temperaturhöjningar som smälter 
våra glaciärer, till hur vår överkonsumtion av energi släpper ut stora mängder koldioxid och 
påverkar vår livskvalitet genom försämrad luft och mat som gör oss sjuka. Att människor i 
exempelvis Kina där 16 av 20 mest förorenade städer finns, dör en för tidig död på grund av 
miljöföroreningar, borde kanske vara skäl nog att handgripligen göra något åt det (Från 
filmen ”In the 11th Hour”). Men på något sätt är det som om vi går och väntar på att den där 
insikten ska slå alla andra och att först då kan vi också göra något. En paneldebatt tar vid 
och tre personer från olika lokala organisationer berättar för glatta livet om alla åtgärder de 
gör.  Någon berättar stolt att de minskat bilkörandet hos sin personal genom att ta betalt för 
parkeringen och en annan att de byggt ett energisnålt kontor. Men i sammanhanget känns 
plötsligt de där små åtgärderna endast som hopplösa försök att döva det dåliga samvetet. De 
slitna orden ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” används av någon till slut, och 
åhörarna lovar sig själva att de ska bli bättre på att källsortera och till våren börja cykla till 
jobbet. 
 
Frågan kring den globala uppvärmningen och vårt allt försämrade klimat börjar dock inte 
längre vara en fråga som vi kan behandla utifrån den slitna frasen, och frågan är om det ska 
behöva vara för sent innan vi fokuserar på att hitta åtgärder och arbetar tillsammans. De 
senaste åren har skrämselfilmerna avlöst varandra men frågan är dock vilken effekt de har, 
mer än den där lite tunga känslan under promenaden från biosalongen och in i bilen. Att vi 
måste ta vårt ansvar och minska vår klimatpåverkan och energianvändning, det är nog de 
flesta överens om på ett globalt plan, men när det kommer till att verkligen förändra på det 
lokala planet, tycks det vara svårare att ta sitt ansvar. Företag runt om i världen har dock efter 
de senaste årens livliga debatt i media börjat få upp ögonen för klimatfrågan. Plötsligt börjar 
den att bubbla och många driver idag en starkare miljöpolicy än tidigare. Det har blivit ett 
konkurrensmedel och företagen har börjat använda klimatfrågan och miljöpolicyn som en del 
av sin affärsidé. Särskilt företag inom branscher som är starkt influerade av politiska beslut 
har en tendens att ligga i framkant (Stone et. al 2004). Till viss del kan detta förklaras med att 
de utsätts för kontinuerlig kontroll och granskning samt styrs av tunga regelverk rörande 
exempelvis miljöredovisning, men någon måste börja och vi hoppas att bollen är i rullning.  

1.2 Energitjänster 
Till dessa branscher hör bland annat energibranschen som de senaste decennierna genomgått 
en rad stora förändringar. Att vi överkonsumerar energi är ingenting nytt, redan oljekrisen på 
70-talet var en stor händelse som kom som en första varningsklocka för marknaden, att vi inte 
längre kunde nyttja energin på ett obegränsat sätt. Myndigheterna var då tvungna att gå in och 
med politiska medel styra företagen till att minska oljeberoendet (Svahn 2004). I USA 
beordrade exempelvis staten energibolagen att medverka till att minska sina kunders 
användning av energi vilket skapade de första så kallade energitjänsterna (Bergmasth & Strid 
2004 s.19). 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och vi var ett av de första länderna i 
Europa att genomföra detta. Avregleringen öppnade upp för helt nya konkurrensförhållanden 
för energibolagen vilket har skapat en helt annan marknad. Energimarknaden i Sverige är med 
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andra ord unik i den mening att den historiskt sett varit mer eller mindre reglerad och indirekt 
kan politiska beslut fortfarande ha ett stort inflytande över hur verksamheten bedrivs (Svahn, 
2004). Fortfarande har de i princip monopol som nätägare och på fjärrvärme, men är för den 
skull inte helt utan konkurrens eftersom alternativen till fjärrvärme idag är fler och de som 
levererar dessa är allt bättre organiserade och har ett större utbud. Enligt 
energimarknadsinspektionen (www.marknadsinspektionen.se) är det heller inte motiverat vare 
sig för samhällsekonomin eller för miljön att släppa på monopolet och låta företag bygga egna 
fjärrvärmenät. Detta eftersom uppvärmningsformen utgör en möjlighet att minska 
koldioxidutsläppen i jämförelse med andra alternativ. På elsidan lockar även där miljövänliga 
alternativ som vindkraft och vattenkraft och det börjar vara viktigt för bolagen att vara med i 
utvecklingen och ta vara på nya affärsmöjligheter.  
 

Trots att utvecklingen mot att använda mindre energi är på rätt väg förbrukar vi ändå betydligt 
mer energi i Sverige än vi producerar. Internationellt sett är vår energianvändning hög och 
även om mycket kan härledas till vårt kalla klimat är det enligt energimyndigheten 
nödvändigt att effektivisera användningen ytterligare och att det därför finns ett överhängande 
behov av effektiviseringsåtgärder (www.energimyndigheten.se). Icke förnybara fossila 
bränslen som olja och kol, bidrar till våra största miljöproblem, och börjar bli en bristvara på 
världsmarknaden. För att vi ska nå Boverkets mål att till år 2020 vara helt oberoende av 
fossila bränslen (www.boverket.se) måste alla delar av samhället bidra för att vi tillsammans 
ska minska användningen. I syfte att ytterligare skapa påtryckningar för att minska 
användningen av energi i Europa infördes hösten 2006 lagen om energideklaration på direktiv 
av EU. EU avser att med lagen minska energianvändningen och på sikt verka för ett mer 
hållbart samhälle och motverka växthuseffekten (www.boverket.se). Även denna åtgärd har 
påverkat konkurrensförhållanden på energimarknaden och gett en ökad press på företag och 
fastighetsägare att skapa ett bättre utnyttjande våra energikällor. (Bergmasth & Strid, 2004) 
Lagen innebär bland annat att alla fastighetsägare till hyres- och bostadsrättshus, lokaler och 
specialbyggnader över 1000 kvm ska ha genomgått en energideklaration till årsskiftet 
2008/2009.  

 
Detta ställer högre krav också på energibolagen som även om de lever på att sälja energi, 
under de senaste åren har börjat utveckla tjänster inom energieffektivisering. Vilket kan ge 
upphov till nya affärsmöjligheter. Exempelvis drivs effektiviseringsprojekt och 
energikartläggningar som en del av verksamheten av många bolag vilka bidrar till att 
effektivisera energianvändningen hos kunderna (Lundberg 2006). Denna trend har bland 
annat lett till att allt fler energibolag har börjat satsa på tjänster i olika form för att kunna 
erbjuda kunden ett mer effektivt sätt att använda sin energianläggning.  
 
I denna studie kommer ett energibolag att studeras som står inför en utvecklingsfas och 
införande av energitjänster, framförallt i form av uppföljningsverktyg och optimeringstjänster 
för att effektivisera kundernas anläggningar. Energibolaget har tidigare inte haft dessa typer 
av tjänster i sin verksamhet så när som på ett serviceavtal för värmeanläggningar, som 
innebar drift och kontroll men inte i någon större utsträckning bidragit till ytterligare 
energieffektiviseringar. 
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1.3 Problembakgrund  
Tjänsters problematik har diskuteras genom åren som mångfacetterade men också som en 
möjlighet att skapa mervärde och att differentiera sig på marknaden. Energibranschen har 
liksom många andra branscher, i många avseenden tidigare haft ett starkt produktfokus, men 
drivs idag till att finna nya affärsmöjligheter på grund av förändrade förutsättningar och nya 
krav från kunder och leverantörer (Harbourne & Johne 2003). I dag krävs det av företagen att, 
vare sig det handlar om modifierade lösningar av inarbetade produkter, eller nya utmaningar 
som exempelvis organisatoriska förändringar, eller ny kunskap och teknik är det viktigt att 
hela tiden sträva efter att ligga steget före i utvecklingen (Aldin et.al. 2004). Ett energibolag 
kan varken betraktas som ett renodlat produktföretag då varken el eller värme är något vi kan 
ta på, lagra eller möjlig för kunden att lämna tillbaka. Elbolag kan därmed ha fler likheter med 
ett tjänsteföretag. Frågan vi ställer oss är dock hur de själva hanterar den komplexitet som 
företag som säljer tjänster ställs inför och om de ser sig själva som ett tjänsteföretag? 
Verktyg för detta tycks saknas i företagens vardag och även om nya behov upptäcks upplevs 
steget till att internt utveckla och lansera någonting nytt vara stort och fullt av hinder. 
 
Tjänster som leder till en effektivare resursanvändning för kunden erbjuds av många aktörer 
på marknaden, vilket ger energibolagen incitament att ta upp kampen och konkurrera även på 
detta plan. Vid sidan av att hantera införandet av dessa nya tjänster ifrågasätts energibolagens 
motiv för att erbjuda just effektiviseringstjänster.  Ett argument som använts för att ifrågasätta 
hur trovärdiga energibolagen är i sina erbjudanden av energieffektiviseringar är just att de i 
förlängningen får sälja mindre energi. Det finns dock ett intresse från energibolagen att hålla 
kontakten med kunden i alla led, vilket ger bättre relationer (Lundberg 2006). Vid effektivare 
energianvändning kan resurserna också räcka till fler kunder, vilket skapar en bredare 
kundkrets och fler intäkter (www.goteborgenergi.se). Vi avser inte i denna studie att studera 
energibolagens motiv att erbjuda energitjänster utan snarare konstatera att det idag finns ett 
ökat krav på att göra detta inte bara ur ett konkurrensperspektiv utan också för att ta ett 
samhällsansvar. Frågan är snarare hur företagen ska hantera den problembild som uppstår, det 
vill säga att motivera och övertyga sina anställda så att de i sin tur kan erbjuda dessa tjänster 
till kunderna på ett trovärdigt sätt. Problembilden består alltså av två olika utmaningar; att på 
ett bra sätt introducera sina tjänsteerbjudanden både internt och externt.  
 
Svensk kvalitetsindex har i sina undersökningar funnit att svenska energibolag generellt 
innesitter en låg grad av image. Detta tillsammans med den ökade konkurrensen är ytterligare 
incitament att inom branschen ta ett krafttag för att inte bli omsprungna av andra aktörer som 
är villiga att leda kampen för ett energieffektivare samhälle. En del av detta arbete kan vara att 
stärka varumärket genom exempelvis hög kvalitet, image och att ligga i framkant i produkt 
och tjänsteutveckling. Image och företagets interna förhållanden har visat sig vara 
sammanlänkade och påverkar hur personalen levererar tjänster och bemöter kunden. Detta är 
faktorer som måste tas i beaktning i arbetet med tjänster eftersom de i förlängningen påverkar 
den externa kommunikationen (Hatch & Schultz 1997). Det sägs att vägen till välgång för ett 
tjänsteföretag är att behandla sina anställda som kunder och sina kunder som anställda 
eftersom interna och externa förhållanden starkt påverkar varandra. Det i sin tur ställer krav 
på företagen att ha en organisation som ger utrymme för ett effektivt skapande av nya tjänster 
för att just möta marknadens efterfrågan och stå pall för konkurrens.  
 
På senare år har bland annat Bo Edvardsson (1996) i större utsträckning fokuserat på 
tjänsteutveckling och inte enbart byggt sina teorier med utgångspunkt i produktutveckling. Vi 
ser dock att det fortfarande finns behov av ytterligare studier för att erhålla kunskap om hur 
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företagen ska kunna utveckla sin verksamhet med hjälp av nya tjänster. Det har gjorts en del 
undersökningar av hur tjänsteutveckling kan ske med hjälp av kundens medverkan för att hitta 
nya behov och infallsvinklar (Matthing et.al. 2004). Under föregående år publicerades en 
doktorsavhandling som behandlar frontpersonalens medverkan till en effektiv 
tjänsteutveckling (Sonnesson 2007). Vi instämmer i att personalen har en viktig roll i 
tjänsteutvecklingen och att de tillsammans med kundens kan ge bättre förutsättningar att 
utveckla framgångsrika tjänster. Vi menar dock att det vore av vikt att studera fler 
arbetsgrupper inom företaget än frontpersonalen och deras betydelse för tjänsteutvecklingen. 
Detta för att kartlägga vilka hinder respektive stöd som uppstår i en organisation som arbetar 
med att utveckla nya eller modifiera redan etablerade tjänster. ”People Power” framhålls i 
litteraturen som en viktig del vid levererandet av tjänster och är numera en självklar del av 
marknadsföringsmixen (Judd 2002), vilket tyder på att personalen är en av företagens 
viktigaste tillgångar. Men det finns dock luckor i litteraturen för att på djupet förstå vilka 
faktorer som påverkar olika funktioner i en organisation, vid införandet av nya tjänster. Vi 
anser att interna förhållanden är en intressant del när nya tjänster blir till, och att det är viktigt 
att skapa en förståelse för vilka hinder respektive stöd som finns inom en organisation. 
Företagen kan då lära sig mer om hur interna förhållanden kan hanteras i en 
tjänsteutvecklingsprocess, i syfte att kunna skapa verktyg för en effektivare och mer 
kundpassad tjänsteutveckling. Detta för att i förlängningen kunna leverera förbättrade och mer 
marknadsorienterade tjänster till kunden.   
 
Vi anser också att teorin om intern marknadsföring och dess roll i utvecklingsarbetet av nya 
tjänster är otillräcklig. Inom tjänsteföretag används ofta ”ögonblicket” vilket syftar på det 
avgörande mötet mellan frontpersonal och kund, där det avgörs hur företagets servicekvalitet 
upplevs (Eksell 2005). Detta möte har tidigare inte spelat en så viktig roll hos energibolagen 
eftersom tjänster inte tidigare ingått till så stor del i verksamheten. Det är här vi anser att den 
interna marknadsföringen bör vara ett viktigt verktyg, eftersom det kan bidra till att företaget 
kan ge sina anställda samma serviceinriktade behandling som de ger sina kunder. Vilket i sin 
tur kan skapa motivation och drivkraft för frontpersonal att vilja utföra samma goda service i 
sina möten med kunden (Echeverri och Edvardsson, s.60 2002). Med studien försöker vi gå 
vidare in på de interna förhållandena i företaget för att skapa förståelse för vilka faktorer som 
i övrigt kan ha en inverkan på tjänsteutvecklingsprocessen. Den teori som finns inom området 
hanterar ofta de interna förhållandena som en process, som kan lösas med hjälp av förenklade 
implementeringsmodeller. Dessa är ofta linjärt beskrivna som ett framgångsrecept och som 
försöker fånga all den komplexitet som processen innebär inom ramen för några meningar 
(Tax & Stuart 1997). Ofta handlar också implementering om att få kundernas acceptans 
snarare än de anställdas. (Jönsson 1995, I Edvardsson 1996) Vi anser därmed att det finns ett 
behov att undersöka de interna förhållanden närmare i ett försök att hitta de faktorer som 
försvårar dessa aktiviteter samt för att förstå vad som kan underlätta processen, och hur 
fallgroparna undviks.  
 
Energibolaget som vi kommer att studera står i dagsläget inför ett tjänsteutvecklingsarbete där 
ett antal nya energitjänster ska komma att utvecklas och lanseras i ett försök att möta 
marknadens ökade efterfrågan och behov. Dessa energitjänster är även en del av arbetet som 
syftar till att differentiera sig på marknaden som i dagsläget blir allt mer konkurrensutsatt. 
Under en 10 veckors praktik på Energibolaget där frågor kring kundernas efterfrågan av i 
form av energitjänster berördes, dök även frågor om hur detta skulle organiseras inom 
organisationen upp. Hur skulle företaget få personalen att motiveras att vilja arbeta med detta 
och vilka interna system krävs för att detta skulle vara möjligt.   
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Som en följd av att konkurrenssituationen förändrats genom att marknaden genomgått en rad 
förändringar samt en generellt liten erfarenhet av tjänster innesitter organisationen begränsade 
redskap och erfarenhet för hantering av dessa förlopp. En del av detta kan bero på en 
bristande rutin av intern marknadsföring och strategier för tjänsteutveckling. Detta utgör i sig 
ett problem, då en lyckad extern marknadsföring står i en beroendesituation till den interna 
marknadsföringen och utvecklingen internt av nya tjänster. (Greene et.al 1994) Vi anser att 
det därmed är av största vikt att de anställda på Energibolaget är delaktiga när organisationen 
skapar mål och visioner, detta för att de ska förstå och arbeta mot de gemensamma mål som 
företaget eftersträvar (Judd 2002). En annan viktig faktor som kan bidra till svårigheter i den 
interna marknadsföringen och för att få acceptans för en ny tjänst, är att på ett framgångsrikt 
sätt bygga ett varumärke för energitjänster. Dessa situationer kan ge upphov till ytterligare 
problematik eftersom det överlag är svårare att bygga ett starkt varumärke både internt och 
externt kring en tjänst (Chernatony, Segal-Horn, 2001). Då vi fått möjlighet att studera 
Energibolaget när de befinner sig i utvecklingsprocess av nya tjänster så anser vi att det är av 
intresse att identifiera vilka faktorer som har en inverkan på denna process och hur dessa kan 
användas för att förbättra utvecklingen av energitjänster internt för att därefter framgångsrikt 
kunna erbjuda tjänsten till kunden. Detta väcker i sin tur ytterligare frågeställningar kring 
utvecklandet av själva tjänsten och hur detta komplexa sammanhang påverkar personalens 
inställning och möjlighet till att erbjuda effektiviseringstjänster, samt hur de från 
organisationen sida ges utrymme, kompetens och även motivation för att på ett framgångsrikt 
sätt fungera som tjänsteleverantör.  

1.4 Problemformulering 
Då marknader förändras och nya behov från kunder och samhället i stort uppstår behövs 
verktyg, strategier, och rutiner för organisationer att hantera detta på ett effektivt sätt både 
internt och externt. Då den externa delen av tjänsteutvecklingen studerats i större utsträckning 
där kunden som tjänsteutvecklare ger oss svaret på vad marknaden efterfrågar frågar vi oss 
snarare hur och på vilket sätt företagen ska hantera tjänsteutvecklingen i sin verksamhet, 
vilket leder oss till följande frågeställning: Vilka interna faktorer kan hindra respektive stödja 
en tjänsteutvecklingsprocess?  

1.5 Syfte  
Vårt syfte med studien är att urskilja vad som hindrar respektive stödjer arbetet och processen 
med skapandet av nya tjänster internt i Energibolaget. Detta för att utveckla ny kunskap och 
förståelse för hur dessa processer går till. Genom att studera hur dessa frågor hanteras av 
ledningen och hur detta i sin tur upplevs av personalen avser vi att identifiera de hinder och 
möjligheter som påverkar tjänsteprocessen och därmed tjänsteutvecklingsprocessen detta 
genom att: 

 Studera företagets befintliga tjänsteprocess ser ut för att identifiera vad som krävs 
inför arbetet med energitjänster.  

 Jämföra hur tjänster betraktas av olika enheter på Energibolaget 
 Studera hur nya idéer hanteras och förvaltas i organisationen 
 Öka förståelsen för, hur utvecklingsprojekt hanteras i organisationen, samt vad som 

hindrar eller stödjer detta arbete.  
 Studera vilka stödfunktioner och system som krävs för det nya tjänstekonceptet, för att 

identifiera hur dessa ska kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. 
 Till sist utveckla förståelse för vilken inverkan kommunikation, och intern 

marknadsföring har för tjänsteutvecklingsprocessen, för att identifiera vilka brister och 
möjligheter som finns och på vilket sätt detta ska kunna hanteras för att tjänsten ska få 
acceptans. 
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1.6 Begrepps förklaring 
 
Avreglering: 1996 avreglerades elmarknaden och är idag en marknad som bygger på fri 
konkurrens och där priserna är helt styrda av marknadskrafterna.  
 
Energitjänster: Tjänster som är relaterade till energianvändningen i fastigheter och som 
syftar till en effektivare energianvändning. (www.energitjänster.se) 
 
Gatekeepers: En driven person, med en speciell styrka eller förmåga att driva en process eller 
en aktivitet framåt. (Hauschild & Schewe) 
 
Superusers: En mer “kompetent” användare av affärssystemet på Energibolaget, som fått 
utbildning för att kunna fungera som en uppföljningsfunktion och vara en länk mellan 
användarna och systemutvecklare. 
 
Product champions: En person som utgör en kraftfull resurs för företaget. Deras främsta 
egenskaper är att de förser idéer med support och håller projektarbeten levande. (Markham 
och Aiman. Smith 2001). 
 
Image: Imagen utgör det sätt som marknaden uppfattar företaget på, utifrån de signaler 
företaget utger. (Barich och Kotler 1991)  
 
Integrering: I vår studie bör begreppet betraktas som en sammankopplande åtgärd, att få nya 
tjänster att fungera i den befintliga verksamheten att personalen har de verktyg, information 
och de system de behöver samt att tjänsten kompletterar den övriga verksamheten. 
 
Implementering: I vår studie handlar det om att medvetengöra en förändring eller ny tjänst i 
verksamheten.  
 
Fjärrvärme: En uppvärmningsform som innebär att värmen levereras från en central 
anläggning som drivs med många olika slags bränslen, ofta förbränning av exempelvis 
sopavfall, men också avfall från skogsindustrin etc. I anläggningen värms sedan vatten till en 
viss temperatur som skickas ut till hushållen, där värmen tas tillvara av en värmeväxlare som i 
sin tur värmer upp element och varmvatten i kranen.(www.svenskfjarrvarme.se) 
 
Kommunikation: Innebär överföring av information mellan människor, djur, växter eller 
apparater (Nationalencyklopedin, NE.se) I vår uppsats handlar kommunikation om att 
överföra information både internt i företaget mellan personal och externt till kunder genom 
marknadsföring eller personlig kontakt. Vi vill också framhålla att till skillnad från 
information handlar det om ett utbyte. 
 
Tjänsteprocessen: Den process som består av en kartläggning av de processer, personer, 
utrustning och system som tjänsten består av och kan beskrivas utifrån, både kundens och 
företagets perspektiv. (Edvardsson 1996) 
 
New Service Development: Begrepp som beskriver utveckling av nya tjänster och skiljer sig 
från produktutveckling genom att tjänster i större utsträckning karaktäriseras av en process (se 
tjänsteprocessen ovan) En tjänsteutvecklingsprocess består av olika faser från idé till 
lansering. (Edvardsson 1996)(Alam & Perry 2002) 
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2. Utgångspunkter 
 följande kapitel avser vi att redogöra för de kunskapsteoretiska utgångspunkterna som 
vår studie utgår ifrån. Med diskussioner kring förförståelse, kunskapssyn, och 
angreppssätt vill vi ge läsaren en bakgrund för vårt tillvägagångssätt att generera 

kunskap i studien och därmed bidra till en djupare förståelse för vad som stödjer och hindrar 
en tjänsteutvecklingsprocess.  Vi inleder med att beskriva hur våra tidigare erfarenheter 
påverkar vårt sätt att ta oss an problemet. Därefter diskuterar vi vår syn på kunskap och hur 
vi valt att angripa problemet utifrån vårt syfte. Vi kommer även i detta avsnitt att redogöra 
för hur vi samlat in vårt material i form av teori och hur vi ställer oss till det som tidigare 
skrivits inom de ämnesområden som rör, utveckling av tjänster och personalens roll i den 
mån det finns, samt kritiskt granska dessa.  

2.1 Ämnesval och förförståelse 
Syftet med studien är att utveckla kunskap och förståelse för hinder och stöd i en 
tjänsteutvecklingsprocess. Dessa resultat skapas bland annat utifrån tolkningar gjorda av oss 
som författare och är beroende av vilka erfarenheter och förföreställningar vi har (Johansson- 
Lindfors 1993 s. 150). Vi kommer i detta avsnitt redogöra för våra egna förföreställningar för 
att ge läsaren en bild av vilka faktorer som påverkat oss till val av ämne, angreppssätt och 
teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att utföra vår uppsats inom området tjänsteutveckling 
med fokus på vilka interna hinder och stöd som uppstår i utvecklandet av nya tjänster. Då vi 
båda studerat marknadsföring med inriktning mot service management ser vi det även som 
intressant att studera marknadsföring internt i ett serviceföretag som står inför en 
förändringsprocess. En förändringsprocess som för de flesta företag innebär många 
svårigheter, men som vi anser skulle kunna förbättras om det bara finns en bättre inblick i 
vilka företeelser som påverkar denna process.  

2.1.1 Teoretisk förförståelse 
I rollen som författare är det viktigt att vara medveten om hur tidigare erfarenheter och 
kunskaper vi tillförskansat oss speglar på vilket sätt vi tolkar resultatet av vår undersökning. 
Detta benämns som förförståelse och kan ha en inverkan på hur studien utformas och hur den 
empiriska verkligheten betraktas. (Johansson- Lindfors 1993, s 76). Vår förförståelse ger 
också upphov till att förväntningar skapas, vilket gör att forskare med olika ämneskunskaper 
kan uppfatta, tolka och senare bidra med olika lösningar på ett problem beroende på vilka 
bakgrundkunskaper de har (Widerberg 2002, s 26). Vi har under vår studietid vid service 
management programmet studerat marknadsföring i många olika former med fokus på 
tjänstesektorn, vi har samma grundutbildning, då vi bland annat berört service marketing och 
international marketing. På mastersnivå har vi dock studerat just marknadsföring på olika 
universitet, Hanna Widding på Handelshögskolan i Umeå och Hannah Moström på 
Handelshögskolan i Bergen. De kurser vi då läst har berört bland annat brand management, 
interaktive marketing, consumer behaviour och executive decision making. Att vi studerat 
samma inriktning men med olika fokus, tror vi kan ha en positiv inverkan på hur vi 
tillsammans kan bidra med olika perspektiv och idéer. 

2.1.2 Praktisk förförståelse 
Förutom våra teoretiska kunskaper som vi tillförskansat oss genom utbildning påverkas vi 
också av våra livserfarenheter (Johansson- Lindfors 1993 s. 76) Vi har båda arbetat med 
tjänsteyrken och därigenom stött på den problematik som kan uppstå i levererandet av 
tjänster. Hanna Widding har i flera år arbetat inom handeln samt arbetat med 
internutbildningar för att motivera medarbetare och utveckla deras kunskaper för att kunna 

I 
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erbjuda bättre service. Även Hannah Moström har arbetat i flera olika tjänstesammanhang, 
både inom handeln och med administrativa tjänster som ekonomiassistent.  
 
Vår förförståelse påverkas också i detta fall starkt av att Hanna Widding gjort en 10 veckors 
praktik på det företag som vi studerar. Detta är dock ingen traditionell uppsats på uppdrag av 
företaget i den mening att det endast är företaget som kommit med idé och begränsat vår 
frågeställning. Forskningsproblemet har snarare växt fram under praktikens gång och vi har 
tillsammans med företaget identifierat ett behov av bättre förståelse för detta fenomen med att 
införa någonting nytt. Under praktikens gång har Hanna fått en nära kontakt med företaget 
vilket både kan medföra fördelar och nackdelar. Fördelar i den mån vi når en bättre inblick 
och bättre access, dvs. kontakt med dem vi intervjuar. Det kan dock även påverka 
objektiviteten i och med att jag redan har bildat en (mer eller mindre medveten) förutfattad 
bild av verksamheten. Detta anser vi dock kan motverkas genom att vi är två som skriver 
uppsatsen och kan komma med två olika perspektiv utifrån våra olika erfarenheter. I 
slutändan menar vi att den nära relationen snarare har gett bättre förutsättningar än vad som 
annars ges i dessa sammanhang och som därmed kan bidra till att kvaliteten på den empiriska 
delen i uppsatsen kan höjas. Vi har i och med detta fått möjlighet att studera företaget både 
utifrån, som utomstående och inifrån som en del av verksamheten. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att vi utformat intervjuer utifrån ämnesoråden med utgångspunkt i teorin för att ge 
respondenten möjlighet att berätta om ämnet fritt från sin egen synvinkel. Detta för att vår 
insikt och förkunskap om företaget inte ska färga respondenternas svar på våra frågor. Dock 
kvarstår det faktum att vår kännedom om och insikt i företaget kan färga vår studie. 

2.2 Kunskapssyn  
För att ge en inblick i hur vi som uppsatsförfattare ser på världen dvs. vilken 
verklighetsuppfattning vi har, kommer vi i detta avsnitt redogöra för vårt sätt att betrakta vår 
omvärld och hur vi vidare ser på kunskap. Eftersom vi anser att tjänsteutvecklingsprocesser 
inte kan styras och planeras på ett rationellt sätt, utan att processer formas av många olika 
faktorer, har vi för avsikt att försöka få förståelse för vilka hinder och stöd som har en 
inverkan på en tjänsteutvecklingsprocess. Detta bygger på vår ontologiska uppfattning och att 
vi ser på verkligheten utifrån ett subjektivt perspektiv som bygger på en uppfattning om att vi 
ser på världen som en social konstruktion och att mening och vår sociala verklighet skapas 
utifrån individen. Detta kan enligt Johansson-Lindfors (1993) ske i olika nivåer. En nivå som 
är objektiv, en som är kulturellt subjektiv och en tredje nivå som är helt individuell. I vår 
organisation, ett energibolag, kan detta förklaras med exempelvis hur de förhåller sig till en 
tjänst. Den objektiva är exempelvis att tjänsten utförs för att minska förbrukningen av värme 
och inte öka den. Företagsledningen kanske betraktar den som ett sätt att komma närmare 
kunden. Medan den på individnivå betraktas som något nödvändigt ont. För att identifiera 
dessa nivåer i Energibolaget och för att skapa förståelse för hur dessa fungerar, anser vi att det 
viktigt att utgå från denna verklighetsuppfattning.  
 
För att komma åt vårt problem har vi för avsikt att skapa en bild över hur de anställda inom 
organisationen ser på detta sammanhang, för att på så sätt identifiera skillnader och olikheter 
som kan ge en ökad förståelse för problembilden. Detta arbetssätt anser vi stämma väl 
överense med ett hermeneutiskt synsätt som lägger fokus vid att studera och skapa en 
förståelse och tolkning av olika sociala sammanhang (Johansson-Lindfors 1993). Detta kan 
exempelvis vara hur olika gränser mellan grupper i en organisation uppstår, som exempelvis 
det språk vi talar, och vad det är som formar dessa gränser. Detta avser vi att sätta i relation 
till vad som kan ge upphov till stöd och hinder i exempelvis tjänsteutveckling.  Då vi valt att 
studera olika arbetsgrupper för att tolka deras åsikter och uppfattningar så ansåg vi kvalitativa 
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intervjuer som den mest lämpande metoden att finna detta. I ett hermeneutiskt synsätt är det 
vanligt med kvalitativa undersökningar, och utgår då från forskarens egen förkunskap inom 
området (Patel, & Davidson 2003) Detta innebär att vår förförståelse kan ha effekt på studiens 
resultat, och det är därför viktigt att vara medveten om detta och förhålla sig så neutral som 
möjligt till det vi studerar. I vårt fall när en av oss har en nära relation till företaget har det 
varit viktigt att kritiskt granska denna relation så att den inte för mycket styr studien. Detta för 
att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt och inte helt missa intryck som hamnar utanför 
vår förförståelse. 
 
Förespråkare för ett hermeneutiskt synsätt menar på att genom att studera små delar av en 
helhet, i vårt fall olika delar av organisationen bör en helhetssyn skapas över sammanhanget, 
alltså hela organisationens beteende i situationen (Alvesson & Sköldberg 1994). Genom att 
intervjua olika delar av organisationen hoppas vi kunna finna material att analysera och tolka 
för att identifiera hinder och stöd kopplad till tjänsteutvecklingsprocessen. Detta för att kunna 
skapa en bättre förståelse för hur de uppstår och hur de kan användas för att i framtiden skapa 
bättre förutsättningar. För att klargöra ytterligare vilken utgångspunkt studien har kommer vi 
nedan att beskriva vårt perspektiv och hur det kommer att ge form för studien. 

2.3 Perspektiv  
Det är av stor vikt att redogöra för vilket perspektiv vi som författare har tagit i studien, alltså 
genom vilka glasögon vi valt att studera verkligheten. Detta för att läsaren ska kunna följa 
med i studien och förstå hur författaren valt att angripa problemet (Halvorsen 1992). Vi har i 
denna studie valt att studera problemet utifrån de anställda på Energibolaget. Vi har förståelse 
för att detta kan upplevas som komplext under läsandets gång då de olika arbetsgrupperna 
som intervjuats arbetar på ett flertal olika nivåer och områden inom organisationen. Därför 
kan perspektivet upplevas att inta olika nyanser av samma perspektiv. Så det läsaren bör bära 
med sig vidare i sitt läsande av denna uppsats är att de olika grupperna av anställda inom 
Energibolag arbetar med väldigt olika arbetsuppgifter, har olika bakgrund och befinner sig på 
olika nivåer i organisationen. Detta anser vi gör perspektivet mer intressant och kommer 
förhoppningsvis att bidra till att förstå problemet på ett bättre sätt. Vi genomför också studien 
utifrån att Energibolaget står inför att utveckla ett nytt tjänstekoncept med energitjänster, som 
har till syfte att hjälpa kunden att bli mer energieffektiv. De har inlett ett projekt men har än 
inte kommit längre än en förstudie och en presentation av idéer. Studien kan också sägas vara 
retrospektiv i den mening att vi undersöker hur det tidigare arbetat med att införa nya tjänster, 
men med blicken framåt för att finna de hinder och stöd som kan uppstå i den nya 
tjänsteutvecklingsprocessen. 

2.4 Angreppssätt  
Forskarens angreppssätt anger hur det empiriska materialet ska analyseras. Enkelt uttryckt 
betyder induktion att forskningen utgår från empirin för att generera ny kunskap, och 
deduktion innebär att forskaren utgår från befintlig teori, för att sedan jämföra den med 
empirin och utifrån det komma fram till nya upptäckter. (Johansson-Lindfors 1993) Vårt 
angreppssätt utgår ifrån att vi tar oss an problemet utifrån en abduktiv ansats, men med en 
tydlig induktiv prägel. Abduktion innebär ett växlande mellan induktion och deduktion. 
(Johansson-Lindfors 1993) Det vill säga vi avser att bygga vår analys utifrån dels mer 
teorijämförande inslag eftersom vi inte kan bortse från det vi redan har kunskap om och för att 
inte ”uppfinna hjulet på nytt” och dels mer empirinära inslag där våra upptäckter kan hjälpa 
till att fylla de luckor som finns i befintliga teorier. 
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Det ämne vi studerar uppstod genom en upptäckt i den empiriska verkligheten som vi 
teoretisk anser har många luckor. Företaget vi studerat står inför en tjänsteutvecklingsprocess 
som vi i dagsläget inte vet hur den ska komma att te sig. Vi avser därmed att genom att lära 
oss av medlemmarna i organisationen, deras förväntningar och tidigare erfarenheter kan ge 
förutsättningar för att förstå vilka faktorer som påverkar denna process. Utifrån detta har vi 
sedan studerat den litteratur som finns tillgänglig och berör ämnet, samt närliggande områden 
som vi anser kan tillföra studien och bidra med nya perspektiv. Vårt angreppsätt innebär att vi 
i vår analys kommer att växla från mer empiriskt inriktade avsnitt där vi utifrån intervjuer och 
fokusgrupper identifierar vilka hinder och stöd som finns för tjänsteutveckling, till mer 
teorijämförande där vi utifrån den befintliga teorin analyserar våra iakttagelser. Den teoretiska 
utgångspunkten tar sig i utryck i vår studie genom att vi mer eller mindre utgår från de teorier 
som finns om tjänsteprocessen och hur utifrån den de olika faserna i en tjänsteutveckling kan 
gå till. Eftersom teorin enligt oss inte fullt ut kunde förklara den kunskap om ämnet vi 
eftersökte krävde detta en empiriskt undersökning för att ge svar på dessa frågetecken.  
 
Figuren nedan visar schematiskt på hur vi menar att detta ska gå till. Pilarna symboliserar ett 
växlande arbetssätt men förfarandet behöver inte nödvändigtvis ske på ett systematiskt i 
förväg fastställt sätt utan har fått växa fram under analysens gång. Vi anser att detta arbetssätt 
lämpar sig väl när det finns luckor i teorin men där den som finns kan tillföra studien en grund 
att stå på för att sedan gå vidare och hitta nya infallsvinklar som kan generera ny kunskap 
inom området. Även om vi anser oss vara hermeneutiker har vi i denna studie influerats av the 
Grounded Theory som enligt (Johansson-Lindfors 1993) innebär en i grunden positivistiskt 
orienterad kunskapssyn, men som grundar sig på ett induktivt angreppssätt. Vi avser inte att 
bygga hela vår studie utifrån denna metod, men har influerats av det synsätt att teori kan 
skapas och genereras från analyser av empiriska data utan att endast fokusera på verifiering. 
(Alvesson & Sköldberg 1994) Vi anser därmed att empiriska upptäckter inte enbart bör testas 
som den deduktiva ansatsen förespråkar vilket kan ge upphov till att empirin mer eller mindre 
tvingas in i teorins uppställda kategorier och inte ger upphov till något nytt i sammanhanget. 
Trots detta anser vi som vi tidigare nämnt att om vi som forskare är för lite insatta i ämnet kan 
detta leda till en risk att vi, som Alvesson och Sköldberg lyfter i sammanhanget, endast 
kommer fram till så kallade common sense-tolkningar, som någon annan redan har sagt. För 
att skapa mening utifrån våra empiriska upptäckter har vi i vår analys av materialet kodat och 
kategoriserat det utifrån en rad teman som fått växa sig fram under studien, dels från teorin 
och dels från empirin. Detta kommer att förklaras mer ingående i det praktiska metodkapitlet. 
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Figur 1: Angreppsätt, egen tolkning av abduktion (Moström, Widding, 2008) 

2.5 Val av teori 
Eftersom vi avser att studera hur nya tjänster skapas och vilka hinder som kan uppstå i denna 
process beslutade vi oss för att börja våra teoristudier inom tjänsteforskningen. Detta för att 
utreda vad en tjänst är, vad som kännetecknar en tjänst och vad vi bör ha i beaktning när en ny 
tjänst ska skapas. Detta för att landa i vår egen definition av en tjänst för vårt specifika 
sammanhang. Vidare anser vi att tjänsteprocessen som beskrivs av bland andra Edvardsson 
(1996) är en viktig utgångspunkt för att sedan identifiera hur den ser ut i organisationen och 
vilka enheter som berörs av tjänsten. Vidare avser vi att belysa vilka andra faktorer som 
exempelvis tekniska system som påverkar hur tjänsten ska utformas. Utifrån detta har vi valt 
att belysa tjänsteutveckling och de teorier som tar upp olika tillvägagångssätt och praktiska 
verktyg för detta arbete. Exempelvis för att lansera tjänster internt som ” The Planning Cycle 
of Success for New Service Integration” belyser, en modell för hur nya tjänster bör integreras 
i verksamheten (Tax & Stuart 1997). I detta skede anser vi dock att det finns brister i hur 
personalen bör involveras i processen och att intern marknadsföring har en viktig funktion. 
Vilket gjorde att även teorier om detta inkluderats för att belysa de interna faktorerna i en 
tjänsteutvecklingsprocess mer ingående. Då det sägs att den externa marknadsföringen är 
beroende av den interna marknadsföringen ser vi det som relevant att studera detta för att få 
en bättre förståelse för sambandet dem emellan samt att få en bättre helhetsbild. Vi anser 
också utifrån det problem vi identifierade för studien att intern marknadsföring har en viktig 
roll i skapandet av nya företeelser och därmed tjänster i en organisation. Även hur 
varumärkesbyggande hanteras för tjänster anser vi vara av intresse för studien för att hitta 
lösningar för hur nya tjänster ska kunna förankras så väl internt som externt, i ett försök att 
bygga en gemensam värdegrund för erbjudandet. För att vidare kunna identifiera hinder och 
stöd har vi även studerat vilka organisatoriska faktorer som påverkar personalen i en 
utvecklingsprocess. Exempelvis internal resistance som hanterar hur vi som människor 
reagerar vid förändringar. 

Kunskapsgenererande 
och bidrag till ny teori 

 

Identifikation av ett problem 
 

Analys utifrån vår 
empiriska studie av 
begrepp och 
kategorier. 
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identifieras? 

Analys utifrån 
teori, inom 
området.  
Jämföra och 
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2.6 Litteratursökning 
I arbetet med att söka teori för att skapa vår teoretiska referensram till uppsatsen sökte vi i 
första hand Peer Reviewed artiklar för att säkert veta att de är vetenskapliga och hålla ner 
antal träffar. Vi har använt oss av sökmotorer vid Umeå Universitetsbiblioteket som Business 
Sources Premier, Emerald, Album och Libris för att finna artiklar. Utöver detta har vi använt 
oss av källor som vi funnit genom att söka i aktuella artiklars referenslistor. Sökord vi använt 
för att söka teori är: Corporate Marketing, Communication, Service Development, New 
Service Development, och Internal Marketing,  
 
Vi har även bevakat media och sökt information om energibranschen från Energibolagets 
hemsida och andra relaterade sidor som energimyndigheterna, Boverket och Energitjänster.se. 
En annan viktig källa till att finna litteratur är att studera referenser som andra forskare använt 
sig av dock med största försiktighet för att inte låta oss styras av deras tankegångar och följa 
deras hjulspår i för stor utsträckning. Att använda ursprungskällan för den litteratur vi använt 
anser vi är av största vikt för att tolka innebörden på ett rättvisande sätt. Att använda så 
kallade andrahandskällor menar Johansson-Lindfors (1993 s. 88-89) bör undvikas eftersom 
det kan medföra feltolkningar, och det har vi också haft för avsikt att undvika i denna uppsats. 

2.7 Källkritik  
För att kunna avgöra om de material vi som forskare använder oss av för att generera vår 
studie är relevant, är det viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta det som tidigare skrivits. 
Johansson- Lindfors (1993) talar om att detta bör göras i två faser, både i sökningen av teori 
och i teorianvändningen. Även det empiriska materialet bör granskas med kritiska ögon men 
mer om detta kommer vi att diskutera i det praktiska metodkapitlet. I sökningen av teori har vi 
så långt det är möjligt utgått från vad vi anser som relevant utifrån vårt syfte. Att interna 
förhållanden ingår i någon form har därför varit en viktig parameter för att vi ska anse att 
teorin är väsentlig för studien. Eftersom det inte alltid diskuteras i samband med 
tjänsteutveckling har vi försökt att ta in andra närliggande områden som berör exempelvis 
internt motstånd och intern marknadsföring. Eftersom vi anser att det finns en hel del luckor 
inom vårt teoriområde har vi haft det i åtanke när vi använt teorin för jämförelser och att det 
inte alltid är motiverat att tillämpa teori som är avsett för ett annat ändamål utan vidare 
reflektion. Exempelvis tjänsteutveckling är ofta byggd utifrån produktutvecklingsmodeller 
och tjänat andra syften än för det som vi använder den för. Eftersom personalens roll ofta 
endast benämns genom ett konstaterande att de bör involveras eller ges utbildning, men sällan 
vad som hindrar att detta verkligen sker, vill vi göra läsaren uppmärksam på att det är det vi 
har ambitionen att undersöka och att den teori inom tjänsteutveckling som finns inte berör 
detta i någon större utsträckning utifrån det specifika perspektivet. 
 
Det som vi som studenter ofta fått höra under vår studietid är att källors aktualitet är en viktig 
faktor för relevans. Johansson- Lindfors (1993) påpekar dock att det på grund av en källas 
datum inte behöver göra den inaktuell. Vi har dock efter vår förmåga försökt finna de senaste 
forskningsrönen som rör vårt ämne men att inte för den skull rata äldre källor som de i många 
fall härstammar ifrån. Inom ramen för en D-uppsats kan teoriuppbyggnad och sökandet efter 
lämplig teori vara en svår avvägning, när det är lämpligt att avsluta. Johansson. Lindfors 
(1993) hävdar att det är något som egentligen inte bör göras förrän studien går till tryckning. 
Hon menar dock att det är lämpligt att avsluta när ytterligare sökningar endast leder till källor 
som redan berörts. 
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3. Vetenskaplig lärobyggnad 
är kommer våra teoretiska utgångspunkter för att utreda vilka faktorer som hindrar 
respektive gynnar en tjänsteutvecklingsprocess. Vi tar avstamp i en diskussion kring 
teorier om tjänster som begrepp för att skildra vår ståndpunkt, och ge läsaren vår 

definition av en tjänst. Därefter kommer tjänsteutvecklingsprocessen att beskrivas samt 
tjänsteprocessen ur ett internt perspektiv. Detta för att fokusera på de faktorer som påverkar 
personalen i olika funktioner i organisationen vid införandet av nya tjänster. För att ge vår 
modell ett nytt perspektiv och för att analysera de interna förhållandena på djupet har vi valt 
att även belysa teorier om intern marknadsföring, och varumärkesuppbyggnad inom 
tjänstesektorn. Där vi funnit en rad bidragande orsaker till varför nya tjänster inte vinner den 
acceptans de har kapacitet för.  

3.1 Definition av Tjänster 
Begreppet tjänster är snårigt och kan vid en närmare anblick innebära i princip all verksamhet 
som ett företag bedriver eftersom den i förlängningen nästan alltid kan anses bidra till någon 
typ av tjänst eller service för kunden. El ger exempelvis belysning, och bredband bidrar till att 
vi kan kunna surfa på internet. Det är därför ibland svårt att göra någon exakt gränsdragning 
om vad som är produkten och vad som kan betraktas som en tjänst (Vargo och Lush, 2004). 
Vi bör därför frångå de tankegångar som rör det som skiljer tjänster och fysiska produkter åt 
och i stället fokusera på att skapa en förståelse för hur de är sammankopplade. Vargo och 
Luch indikerar att tjänster bör betraktas som något som både kan uppstå direkt och indirekt. 
Detta genom exempelvis en tjänst i traditionell mening, som en hårklippning, eller en resa 
men också indirekt genom fysiska produkter, en lampa som ger belysning, eller en 
fjärrvärmecentral som ger värme. Grönroos gör följande definition av tjänster: 
 
”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 
och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 
lösningar på kundens problem.” 
(Grönroos 2002) 
 
Detta är en uppdaterad version av tjänstebegreppet och det som skiljer den mot tidigare 
definitioner är att tjänsteleverantörens system tidigare inte har innefattats av definitionen. Vi 
anser att detta ger begreppet en mer omfattande innebörd genom att det tar fasta på det faktum 
att tjänster inte enbart innebär personalens medverkande utan även påverkas av andra 
omständigheter som följer med exempelvis Internettjänster. Det är dock svårt att i 
sammanhanget helt bortse från de karakteristiska som en tjänst har. Genom att 
uppmärksamma dessa vill vi ge läsaren en bild av vad som bör beaktas när nya tjänster skapas 
och sedan implementeras internt. Fyra egenskaper brukar lyftas för att beskriva det som 
kännetecknar tjänster (Zeithaml et.al 1985) intangability, inseperability, heterogenity och 
perishability. Intangability innebär att tjänster oftast är abstrakta och inte synbara för vare sig 
kund eller personal. Detta kan försvåra för kunden att i förväg kunna utvärdera sitt köp. 
Tjänsten kan heller inte lagras på samma sätt som en fysisk produkt, eller förberedas i förväg, 
detta kan påverka hur den levereras eftersom det försvårar kontrollen av utförandet och att 
den verkligen lever upp till kundens förväntningar blir då svårare att kontrollera. 
(Parasuraman et.al 1985) Inseperability innebär att en tjänst produceras och konsumeras 
samtidigt, vilket gör att eventuella fel inte kan kontrolleras innan eftersom kunden ofta är med 
i produktionsögonblicket. Heterogenity innebär att tjänster anses vara svåra att standardisera 
eftersom de som utför tjänsten kan göra det på olika sätt, vid olika tillfällen och även 
beroende på kundens unika behov. Detta kan påverka resultatet och att kunden får exakt det 

H 
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som han/hon förväntar sig. Perishability, förgänglighet innebär att tjänster inte går att spara 
till ett senare tillfälle. Efterfrågan varierar vanligtvis över tiden och för exempelvis en 
restaurang kan det vara svårt att i förväg förutse efterfrågan för att planera utbudet, när 
restaurangen är full kan fler kunder betjänas och när kundunderlaget är sämre har 
restaurangen fortfarande samma kostnader vilket gör att det är svårt att styra och planera 
verksamheten. Ingenting kan bli lagrat för att säljas vid ett senare tillfälle.  
 
Dessa begrepp har de senaste åren ifrågasatts om de fyller sin funktion eftersom de 
exempelvis inte kan appliceras på elektroniska tjänster (Edvadrsson m.fl. 2005) och att de 
kanske inte ska användas som en giltig förklaring och definition av tjänster i framtiden. 
Edvardsson (2005) föreslår en ny beskrivning av tjänster och menar att de bör betraktas som 
ett perspektiv på värdeskapande i större utsträckning än bara en kategori av erbjudanden på 
marknaden, fokus bör också ligga på det värde som kunden upplever. Att tjänstens värde 
skapas i interaktion mellan kund och personal menar han är nyckeln till vad som 
karaktäriserar tjänsten, genom just interaktion, det processuella, upplevelsen och den relation 
som uppstår mellan kunden och företaget. Edvardsson (2005) menar också att definitionen av 
tjänster ständigt förändras eftersom marknaden och konkurrenssituationen ständigt är i 
förändring, detta gör att det kanske inte ens är motiverat att hålla fast vid endast en definition 
utan utifrån situationen och dess speciella förutsättningar fokusera på just värdeskapande. Vi 
kommer därmed att i denna uppsats fokusera på hur personalen ska ges förutsättningar att 
utifrån situation skapa värde för kunden och bidra till lösningar på dennes problem. Direkta 
förutsättningar genom att få tillgång till verktyg för att kunna utföra, en handgriplig service på 
en värmeanläggning, genom att ge rådgivning via telefon eller indirekt via en Internettjänst. 
Detta medför att vi ansluter oss till både Grönroos (2002) definition ovan samt lägger till 
Edvardssons perspektiv att det handlar om värdeskapande. Vår definition på en tjänst är 
därmed: 
 
En tjänst är ett perspektiv på värdeskapande som skapas genom en eller flera mer eller 
mindre påtagliga aktiviteter, i interaktion eller i indirekt interaktion mellan kund och 
tjänsteutförare, ibland med fysiska produkter, och/eller system, i syfte att uppfylla kundens 
behov och/ eller vara lösningen på ett problem. 
 
Vi menar också att det handlar om att uppfylla ett behov som inte alltid behöver vara ett 
problem, eftersom vi anser att nya tjänster inte bara uppstår genom problem hos kunderna 
utan också att nya behov kan skapas av andra orsaker. Forskare har för att få bättre förståelse 
för de egenskaper tjänster kan ha föreslagit olika kategoriseringar, för att skilja på dem som är 
indirekta och de som har en mänsklig interaktion, samt de som riktas till människor och de 
som riktas till en ägodel eller ett innehav. (Fitzsimmons & Fitzsimmons 2000) Vi kommer 
inte närmare att gå in på dessa kategorier eftersom det i vår studie handlar om tjänster för att 
effektivisera energi och inte direkt riktas mot människan som person som en hårklippning 
eller ett sjukhusbesök. Behovet av att utveckla nya tjänster är ofta kopplade till att det i dag 
blir allt viktigare för företagen att utnyttja sin eftermarknad för att hitta nya affärsmöjligheter 
dels, på grund av att marknaden förändras och dels för att möta konkurrensen från andra 
företag i vårt fall exempelvis andra aktörer som energikonsulter som också börjat erbjuda 
effektivisering.  
 
Vi kommer vidare att diskutera hur dessa affärsmöjligheter kan tas till vara för att skapa ett 
tjänsteerbjudande, genom att först beskriva tjänsteerbjudandet och därefter även beröra vilken 
roll eftermarknaden kan spela för att identifiera dem. 
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3.2 Tjänsteerbjudandet 
För att beskriva vad en tjänst kan innefattas av illustrerar vi nedan tjänsten som ett erbjudande 
och som vi anser kompletterar definitionen av tjänster. Tjänsteerbjudandet kan betraktas 
utifrån både ett kundperspektiv och utifrån företagets perspektiv och här har vi enligt vårt 
syfte valt just företagets perspektiv. Detta för att visa vilka förutsättningar som tjänster 
präglas av. Erbjudandet utgörs ofta av en kärntjänst, men också av bi-, och stödtjänster som är 
beroende av förutsättningar som resurser och struktur. Dessa kan beskrivas innefatta 
kundresursen, medarbetarresursen, fysiska och tekniska system och strukturer. (Edvardsson 
1996) På Energibolaget utgörs exempelvis kärntjänsten av värme och de stöd och bitjänster 
som tillkommer kan exempelvis vara installation av en ny mätare eller en budgetuppföljning 
av energiförbrukningen.  

 
 
 

 
Figur 2. Tjänsteerbjudandet (Bearbetad modell Edvardsson, 1996). 
 
När detta har identifierats inom företaget är nästa steg att utreda vad kunderna efterfrågar, och 
vilka möjligheter till att utveckla nya tjänster det finns. Edvardsson (1990) menar att nya 
tjänster och erbjudanden är något som bör ske löpande i verksamheten och att det är viktigt att 
hela tiden vara öppen för nya behov på marknaden. I Energibolagets fall skulle det kunna vara 
nya tjänster i form av tekniska hjälpmedel, som exempelvis ett program på webbplatsen för 
energiuppföljning, eller tjänster i form av rådgivning eller en fysisk kartläggning av 
anläggningen.1 Detta tillsammans bildar det erbjudande som företaget slutligen erbjuder sina 
kunder. Tjänsteerbjudandet utgör det yttersta siktet i modellen och kan innefatta olika typer av 
resurser som exempelvis personalen och deras kunskaper för att utföra rådgivning, ett tekniskt 
system som ett uppföljningsprogram eller fysiska system som rutiner och arbetssätt. Dessa  
system är ofta de som är svårare att efterlikna för konkurrenter och tillsammans med 
personalens kompetens och företagets rutiner och arbetssätt utgör detta företagets samlade 
kompetens och konkurrenskraft. Som en del av företagets tjänsteerbjudande och som ett sätt 

                                                 
1 En kartläggning av anläggningen ingår i den så kallade energideklarationen som fastighetsägare av 
flerbostadshus, lokaler för näringsverksamhet etc. skall genomföra innan årsskiftet 2008/2009. 
(www.boverket.se) 
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att hålla kvar kunden kan företagen hjälpa dem som köpt deras vara eller tjänst att använda 
den på bästa sätt, att exempelvis genom service få en produkt att hålla längre eller andra 
möjligheter att bidra med sin kompetens för att underlätta kundernas situation. 
(Hallström, Jönsson 1991). Detta brukar kallas eftermarknad och vi ska definiera och reda ut 
begreppet nedan.  

3.3. Eftermarknad 
Att kunna erbjuda tjänster till sina kunder som en del av eftermarknaden blir allt viktigare för 
dagens företag. Marknaden kan delas in i dels en primärmarknad som utgörs av försäljning av 
kärnprodukter eller kärntjänster, och dels i en eftermarknad som består av de varor och 
tjänster som har uppstått som ett behov efter att en kärnprodukt eller tjänst införskaffats. 
Eftermarknaden kan mer eller mindre ha en koppling till den införskaffade produkten eller 
tjänsten och omfattas av exempelvis reservdelar, service eller någon annan typ av 
komplement till det som inhandlats. (Nationalencyklopedin 2004 s. 118) 
 
Att jobba med sin eftermarknad kan vara ett sätt att utveckla sin affärsportfölj, att hitta 
strategier för att behålla kunden, samt att förhindra denne att gå vidare till en annan leverantör 
på marknaden. Långsiktiga och marknadsorienterade strategier är av största vikt om företagen 
ska överleva på den konkurrensutsatta marknaden (Cavalieriet.al. 2007). Att gå från en 
produktorienterad verksamhet till en tjänsteverksamhet är ofta en stor utmaning, både 
organisatoriskt, eftersom tjänster består av mer okontrollerbara processer och för personalen 
som behöver nya verktyg och lära sig nya sätt att tänka (Oliva & Kallenberg, 2003). Det finns 
generellt tre argument för att inrikta sig mot en tjänsteverksamhet enligt Olivia och Kalleger, 
den ekonomiska, kundens krav på att tjänster finns att tillgå samt av konkurrensskäl. Den 
ekonomiska aspekten är främst för att tjänster ofta har högre marginaler än fysiska produkter 
speciellt om kärnprodukten har en lång livslängd, som exempelvis en fjärrvärmeanläggning. 
Att kunden kräver tjänster är kanske den faktor som ligger närmast till hands att upptäcka och 
göra någonting åt i en marknadsorienterad verksamhet, men det gäller att ta till vara på 
kundens önskemål genom exempelvis kundservicekanaler och andra tillfällen när kunden 
efterfrågar någonting nytt (Baker 2002). Konkurrensskäl är också en viktig faktor, eftersom 
produkter ofta är enkla att kopiera för konkurrenterna är det kringtjänsterna som gör att 
företaget kan differentiera sig och gör att kunden stannar eller väljer en speciell leverantör 
(Kyj & Myroslaw 1994).  

3.3.1 Interna eftermarknadsstrategier 
Hallström och Jönsson (1991) tar även upp interna mål med eftermarknadsstrategier. Det 
första ett företag bör göra för att skapa en intern eftermarknadsplan är att bestämma hur den 
interna organisationen ska se ut. Detta för att målen företaget satt externt ska kunna uppnås. 
De menar att eventuellt kan en avdelning för eftermarknaden tillsättas. Det är också viktigt att 
det finns kontaktytor för att nå ut till övriga avdelningar samt att avdelningen får rätt status för 
att den ska få de resurser som behövs och så att en framtida utvecklingsmöjligheter säkras. 
För att utveckla de eftermarknadsidéer företaget har bör administrationen vara enkel samt att 
det finns stödsystem som att kunderna exempelvis enkelt kan göra sin beställning via 
webbsidan. De ekonomiska resurserna kan kanske anses vara en självklar post i ett nytt 
projekt men det är viktigt att som Hallström och Jönsson (1991) uttrycker det:  
 
”de ekonomiska resurserna behövs för utveckling och de ekonomiska villkoren behövs för 
engagemang” 
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Så att skapa ett tillåtande klimat och även uppmuntran är viktigt när ett nytt projekt ska 
genomföras, samt att det även finns en fysisk arbetsmiljö för den nya avdelning eller 
projektgrupp som ska arbeta med den nya marknaden. Det är också viktigt att integrera 
eftermarknadsavdelningen eller projektet i företagets informationssystem om det redan finns, 
eller skapa ett för att samordna utveckling och de kunskaper som behövs. Detta för att kunna 
informera och skapa en medvetenhet hos de övriga i företaget.  
 
Resonemanget ovan gör oss uppmärksamma på hur vi bör använda tjänster för att konkurrera 
på marknaden och för oss vidare till att belysa tjänster som en process bestående av faktorer 
som kan skapa ekonomiska incitament, tillfredställa kundernas krav och stärka företagets 
ställning. Detta för att få förståelse för hur det kan användas i en tjänsteutvecklingsprocess. 

3.4 Tjänsteprocessen 
När en ny tjänst ska utformas är det viktigt för företaget att de har klart för sig hur arbetet 
kommer att te sig i organisationen, den så kallade tjänsteprocessen (Edvardsson 1996) Detta 
för att identifiera kritiska punkter, om det är något som saknas, vilka eller vad som ingår i 
processen, vilka delar i organisationen som berörs samt hur den externa interaktionen 
fungerar i mötet med kunden. Att göra en tjänstekarta kan vara ett sätt att underlätta detta 
arbete, nedan ges en grundläggande struktur över vilka delar som kan ingå i denna 
kartläggning. 
 

 
 
Figur 3. Tjänsteprocessen bearbetad modell (Gummesson1991,Sonnesson, 2007, Edvardsson 
1996)  
I tjänsteprocesskartan tas hänsyn till alla de faktorer som berör den nya tjänsten, kunden, 
medarbetarna och den teknik eller system som ska användas. Det innebär att tre perspektiv 
kan skapa en gemensam bild över processens olika delar. I figuren ovan synliggörs också att 
de olika funktionerna går in i varandra och påverkar hur processen blir till. Kunden är ofta 
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central i tjänsteprocessen och denne möts antingen av företagets personal eller av ett system 
som exempelvis en webbaserad kundsida, där kunden ensam är delaktig i själva tjänsten. 
Kunden kan också mötas av en leverantör som anlitats av företaget, som en konsult eller en 
annan mellanhand. Medarbetarnas roll i tjänsteprocessen kan beskrivas genom de aktiviteter 
som de utför. Här är det också viktigt att även inkludera de tekniska hjälpmedel eller 
produkter som ingår i tjänsteerbjudandet. De två linjerna i modellen skiljer på vilka som ingår 
i kundmötet inom synlighetslinjen, samt mellan dem som utför tjänsten mer indirekt genom 
stödpersonal och ledningen, bakom synlighetslinjen. Som ett komplement till tjänsteprocessen 
kan tilläggas att även den miljö som tjänsten utförs i kan ses som en del av tjänsten med olika 
betydelse beroende på vilken typ av tjänst det handlar om. Vi kommer inte närmare att 
beskriva miljöns betydelse, men vill poängtera att fysiska attribut som exempelvis en 
webbtjänst kan ha en avgörande betydelse för hur tjänsten uppfattas av kunden. Vi anser att 
modellen för tjänsteprocessen är en förutsättning för att förstå helheten och vill också 
poängtera att interna och externa system är en viktig del av processen i dagens företag. Det 
kan exempelvis vara intranät eller kanaler för kommunikation internt eller en kundsida eller 
webbplats som kommunicerar externt.  
 
Forskning har så tidigt som på 1920-talet visat att delaktighet har en positiv inverkan på 
personalens motivation, genom den så kallade Hawthorne- studien som visade att genom att 
få och möjlighet att påverka sin arbetssituation ökade motivationen hos arbetarna och även 
kvaliteten på arbetet förbättrades. Edvardsson (1996) menar därmed att medarbetare från 
berörda delar av organisationen bör involveras i utvecklingen av tjänsteprocessen. Från 
ledningshåll är det dock viktigt att ha i beaktning att medarbetarna då inte enbart optimerar de 
processer som rör dem själva eftersom interaktionen mellan enheterna befinner sig i ett 
beroende till varandra. Han menar vidare att röster från både kunden och medarbetaren är 
viktiga parametrar samt att även involvera samarbetspartners och exempelvis leverantörer när 
dessa berörs av tjänsteprocessen. För att kunna utveckla nya tjänster måste arbetet med denna 
process tas i beaktning. Vi ska nu gå vidare med att diskutera olika typer av 
tjänsteutvecklingsteorier. 

3.5  Tjänsteutveckling 
Tjänsteutveckling som koncept utvecklades i takt med att tjänstesektorn blev allt mer 
betydande och ett behov av en mer anpassad teori inom området uppkom. Begreppet New 
Service Development (NSD) härstammar från New Produkt Development som är mer utbrett 
och inarbetat inom forskningen. De Bretani (1991) menade redan på 1990-talet att ett behov 
av att studera tjänsteutveckling från fler perspektiv än endast vad som skiljer den från en 
produkt var av intresse. Vi kommer i detta avsnitt att gå närmare in på 
tjänsteutvecklingsprocessen, vad som ingå i denna process samt med fokus på vilken roll 
personalen har. Tjänsteutveckling innebär den process från idé till implementering och 
lansering när en ny tjänst skapas (Edvardsson 1996). Vi kommer att beskriva processens olika 
faser men kommer vidare att fokusera på de faser som rör de interna förhållandena vid 
utformning och implementering.  
 
 
Det kanske absolut viktigaste när en ny tjänst ska utvecklas är att det finns förutsättningar och 
resurser för att starta ett tjänsteutvecklingsprojekt och att det ses som en del av verksamheten. 
Alam & Perry (2002) menar att de ideala vore att använda sig av en strukturerad modell för 
dessa processer att arbeta med sekventiellt, tillsammans med olika funktioner i organisationen 
och att det är ett ständigt pågående projekt. Ett antal modeller har beskrivit processen i 
litteraturen och de olika faserna beskrivs i en figur av Edvardsson (1990). 
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Figur 4. Tjänsteutvecklingens faser (Edvardsson 1990, bearbetad modell) 

 
För att förstå denna modell och hur den kan användas i praktiken ska vi redogöra för de olika 
faserna, steg för steg, men det kan tilläggas att det inte alltid är en linjär process.  Alam och 
Perry (2002) använder i sin studie 10 steg och menar att de kan användas både linjärt och vid 
behov kan faserna i modellen användas parallellt i utvecklingsarbetet. Detta beroende på 
vilken typ av verksamhet och vilken storlek företaget har, eftersom företag har olika 
förutsättningar och resurser att utföra denna typ av arbete.  De utökade stegen innefattar: 
Strategisk planering, idégallring, affärsanalys, bildande av projektgrupp, design av tjänsten, 
utbildning, test och pilotverksamhet, marknadstest, kommersialisering. Vi kommer att 
diskutera dessa steg parallellt med de fyra huvudrubrikerna eftersom vi anser att de går in i 
varandra och kompletterar den ursprungliga modellen. 
 
Det kan diskuteras om de olika faserna bör hanteras sekventiellt och om de i praktiken 
verkligen kan komma linjärt efter varandra. Det som framlagts av bland annat Sonnesson 
(2007) och som även vi saknar är hur personalen internt ska hantera dessa faser för att 
tillsammans komma fram till den bästa lösningen, samt hur uppföljning bör hanteras. Dessa 
faktorer är något vi anser att läsaren bör ha med sig för att få ett vidare perspektiv av 
processen och öppna ögonen för det som påverkar utvecklingen av nya tjänster inom 
företaget.  

3.3.1 Idégenerering 
Att komma med nya idéer är en viktig del av utvecklingen och för att differentiera sig från 
sina konkurrenter försöker företagen ständigt att hitta nya vägar att erbjuda kunderna något 
unikt.  Detta kan internt ske på många olika sätt (Sonnesson 2007) genom en idélåda för de 
anställda eller på ett intranät. Det hävdas att företag som systematiskt arbetar med att ta fram 
nya idéer som en del av verksamheten är mer framgångsrika i ett längre perspektiv (Kelly & 
Storey 1999). De skiljer på ideascreening och idégenerering och fann i sin studie att företag 
ofta informellt arbetar med ideascreening. För att sedan generera idén och gå vidare fanns det 
ofta inte någon formell och systematisk funktion i någon större utsträckning hos företagen, 
vilket gör att många idéer inte kommer längre än till just ideascreening. De hävdar vidare att 
det finns dolda kostnader i att inte kunna ta vara på tillfällen att utveckla nya tjänster och att 
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företagen måste börja arbeta mer formellt med detta. Sonnesson (2007) som i sin studie 
studerat frontpersonalens roll i tjänsteutvecklingsarbetet menar att det i interaktionen mellan 
kunder och personal finns en värdefull kanal till att skapa nya idéer.  
 
Alam (2002) poängterar att idégenereringsfasen bör föregås av strategisk planering, för att 
inte förbise gemensamma mål, identifiera kunder och segment. Därefter bör idégenereringen 
innefatta interna och externa perspektiv, vad kunderna har för behov, konkurrenssituationen 
samt vilka som berörs inom företaget. Det är också viktigt att efter detta gallra bort de som 
inte värderas som konkurrenskraftiga. Det bör också i denna fas ingå en affärsanalys över 
tillgängliga resurser en analys över marknadssituationen. Hur idéerna ska uppmärksammas 
och praktiskt tas till vara på rätt sätt har visat sig vara bristfällig i många företag exempelvis 
kan omständigheter som att personalen känner sig utsatt i situationen att föreslå sina idéer, 
Pissarra & Jesuino (2005) visar i en studie att idégenerering få betydligt mer positiva följder 
om det finns anonyma kanaler för idéer och förslag. Alam & Perry (2002) framhåller också 
vikten av att ha förmåga att gallra bort idéer som inte ska användas och fokusera på de som 
har potential genom steget idégallring. 
 

3.5.2 Projektbildning 
Nästa steg i tjänsteutvecklingsprocessen är att bilda projektets riktlinjer, utse vilka som ska 
ingå i arbetet. Projektgruppsbildning är enligt Alam & Perry (2002) en viktig del av detta steg 
för att få med rätt kompetens. Ett projekt kännetecknas av att det är en tydlig uppgift, har en 
början och ett slut och som utförs av ett utvalt team och som har som syfte att leda till en 
förändring. (Andersen & Schwencke 1998) Projektet bör också ha en styrgrupp som 
sedermera ska utvärdera och bestämma på vilket sätt projektet ska leda vidare. Det är viktigt 
att de som ingår i gruppen får den sammansättningen att alla funktioner den framtida tjänsten 
innefattas av tas hänsyn till. Det föreslås också att även kunder ska ingå på ett eller annat sätt. 
Att gruppen är insatt i syftet med projektet är också av stor vikt, likaså att gruppen har 
liknande värderingar för att kunna sträva år samma håll. Det är också viktigt att inte enbart 
marknadsavdelningen ska vara källan till nya projekt (Kelly & Storey 1999) vilket kan 
hämma andra instanser från att komma till tals, och medföra en risk att tillräcklig kompetens 
fattas. 

3.5.3 Utformning 
I nästa fas ska tjänsten till slut formuleras och formas till ett erbjudande, eller design av 
tjänsten (Alam& Perry 2002) . Här är kunden en viktig faktor för att tjänsten ska leva upp till 
de förväntningar de har på tjänsten. De ska även bidra till lönsamhet och accepteras av 
personalen (Edvardsson 2006). Alam & Perry (2002) poängterar vikten av att testa idén. Den 
personal som ska vara med för att leverera tjänsten identifieras och här ges tillfälle att 
ytterligare utveckla idén. När en tjänst ska designas till ett erbjudande bör även användarna 
komma fram till ett gemensamt dokumenteringssystem för att identifiera brister som kan 
åtgärdas innan implementeringsfasen redan har påbörjats. Det är inte bara kundernas 
förväntningar som ska uppfyllas utan även personalen, ledningen och andra berörda av 
tjänsten. Det kan också krävas ett visst mått av utbildning och kanske eventuell nyrekrytering 
vilket också måste vara klargjort innan det fullt ut går att lansera tjänsten. Detta behov kan 
upptäckas om pilotprojekt och tesverksamhet kan göras i denna fas. (Alam & Perry 2002)  

3.5.4 Implementering 
Implementeringsfasen är kanske den mest kritiska fasen och kräver en hel del förberedelse 
och planering. Innan tjänsten överhuvudtaget kan integreras i verksamheten bör en gapanalys 
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göras internt (Hallström Jönsson 1991). Det är med andra ord viktigt att ställa en diagnos över 
var medarbetarna står när det kommer till kompetens och förmåga att kommunicera den nya 
tjänsten, i förhållande till de strategiska mål som formulerats i projektbildningsfasen. 
Hallström och Jönsson föreslår att det genomförs en undersökning för att ta reda på hur 
personalen ställer sig de nya tjänsterna som ska införas för att ta reda på om de har förtroende 
för och ledningen och hur relationen till andra områden i organisationen förhåller sig. Alam 
(2002) framhåller vikten av utbildning i denna fas för att personalen ska kunna utföra tjänsten 
och känna sig säkra i sin roll. Det föreslås också att kunderna eller involveras i 
implementeringsfasen, vilket enligt Alam (2002) kan korta ledtiderna. Det är dock viktigt att 
inte enbart fokusera på externa faktorer utan att även studera hur externa och interna 
förhållanden tillsammans påverkar implementeringsprocessen. Tax & Stuart tar fasta på dessa 
faktorer i en modell ” The Planning Cycle of Success for New Service Integration”. Modellen 
som illustreras nedan bygger på att företaget måste reflektera över design och konstruktion av 
tjänsten, skapa tvärgrupper för att kunna kommunicera mellan olika funktioner samt ta i 
beräkning och kartlägga på vilket sätt den nya tjänsten påverkar övriga delar av 
organisationen. 
 

 
 
 
Figur 5. ” The Planning Cycle of Success for New Service Integration” (Tax & Stuart 1997 
bearbetad modell) 
 
Det kan dock finnas en fara med att allt för slaviskt följa dessa typer av verktyg för att 
utveckla företagets verksamhet vi frågar oss även om det överhuvudtaget är möjligt. Detta 
eftersom processer skapas utifrån unika situationer och väldigt är svåra att standardisera på 
samma sätt som arbetet med fysiska produkter.(Zeithaml, et.al 1985) Det är också lätt att hålla 
fast vid tidigare arbetssätt i en organisation vilket också är faktorer som är unika för just den 
specifika organisationen. När modeller som den ovan används finns också en risk att fel 
perspektiv för styr i för stor utsträckning. I vissa företag kanske fysiska system har en mer 
framträdande roll än en organisation som erbjuder personalens kompetens i from av 
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exempelvis utbildning. Det är med försiktighet vi använder oss av dessa modeller och 
försöker hela tiden lyfta blicken för att skapa förståelse och för att inte låta dem styra oss i vår 
studie utan snarare använda dem för att identifiera de faktorer som påverkar en införandet av 
nya tjänster och därmed tjänsteutvecklingsprocessen. 
 
3.6  Tjänstens varumärke 
Ett annat område som har en inverkan när nya produkter och tjänster ska lanseras är 
varumärkets betydelse. Som vi ser det är det lika viktigt att ta hänsyn till det internt som 
externt. Nedanstående teoriområden följer utanför tjänsteutvecklingsteorin New Service 
Development (de Britani 1991) och som kan fungera som verktyg och förklara bakomliggande 
faktorer som vidare stärker eller hindrar i utvecklandet av nya tjänster. I arbetet med att 
intrigera tjänster i organisationen är det viktigt att tänka på att karaktären på tjänstens 
varumärke skiljer sig från ett traditionellt varumärke på en produkt. Vi vill därför kort nämna 
hur dessa kan skilja sig men även vilka faktorer som påverkar arbetet med varumärken för 
tjänster. En viktig poäng som skiljer dessa åt är att tjänstens varumärke bygger mer på den 
sociala processen inom företaget. En förutsättning för att tjänste- varumärket ska bli starkt är 
att hela organisationen accepterar och står bakom varumärket. Alltså krävs ett internt 
perspektiv vid byggandet och implementeringen av ett tjänste- varumärke. Då all slags 
interaktion mellan kund och företag är en del av tjänstens varumärke (Chernatony, Segal-
Horn, 2001). Där kan vi finna koppling mellan de sociala processer som krävs i utveckling av 
nya tjänster som nämnts i tidigare teori. Tjänste- varumärket är alltså beroende av att 
företagets anställda förstår tjänstens kärnvärden och kan förmedla den på ett positivt sätt ut 
mot kunden. Tjänstens varumärke byggs därmed av så väl extern marknadsföring som av den 
service och bemötande som företagets anställda möter sina kunder med (Chernatony, Segal-
Horn, 2001). Kritiskt blir därför att förstå sig på hur företagets anställda ska kunna leva upp 
till dessa krav och hur de ska lyckas med att implementera en enhetlig förståelse och 
inställning till varumärket. Teorin menar på att detta kan uppnås genom kontinuerlig 
utbildning, välutvecklade servicesystem och effektiva organisations processer som personal 
utveckling. Samtidigt är det av vikt att den externa bilden av tjänste- varumärket stämmer väl 
överens av den bild som kommuniceras internt i företaget mot de anställda (Chernatony, 
Segal-Horn, 2003). Chernatony & Segal Horn redogör för en modell som beskriver vilka 
faktorer som kan underlätta arbetet med tjänste- varumärket. Vi väljer att inte gå in närmare 
på modellen utan punktar istället upp dessa faktorer för att visa på vilka dessa kan vara. 
 

• Kommunikation     
• Företagskultur 
• Interna löften, vision och konsument information 
• Definition av varumärkeslöfte 
• Utbildning 
• Genuint varumärke 
• Konsekvent utförda tjänster 
• Koordinerat leveranssystem 
• Löfte om leverans 
• Relationer 

 
Dessa faktorer berör hela företaget och innebär en stor förmåga att koordinera de skilda 
händelserna och processerna i företaget. Tydligt blir att processen att bygga ett framgångsrikt 
tjänste- varumärke är komplext och vi ställer oss frågan om hur dessa strategier bör byggas. 
Vi upplever att alla dessa faktorer som bidrar till att bygga tjänste- varumärket kräver en 
välutvecklad organisation med stor erfarenhet av tjänstesektorn. 
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3.7 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är en av de kanaler som företag använder sig av för att kommunicera 
och informera sina anställda om företagets strategier. Därför blir den interna 
marknadsföringen ett viktigt instrument i arbetet med att lansera och utveckla nya tjänster. Vi 
vill därför redogöra för vad intern marknadsföring är och på vilket sätt den kan användas 
inom en organisation. Teorin om intern marknadsföring har sin utgångspunkt i synsättet att 
företaget ser sina anställda som en intern första marknad, en marknad som ska hanteras före 
de går ut med sitt budskap till den externa marknaden. Företaget ska alltså förankra sina 
produkter, tjänster och strategier hos de anställda för en första utvärdering. Om inte detta görs 
minskar möjligheten för de anställda att leverera och uppfylla den tjänst som företaget utlovar 
till den externa marknaden (Grönroos, 2000). Detta resonemang stämmer väl överens med vår 
fokus på den interna processen och vikten av att kommunicera med sina anställda i 
utvecklandet av tjänster.  
 
Den interna marknadsföringen blir en naturlig och avgörande del av arbetet för att 
kommunicera tjänstens varumärke, kärnvärden, image, relationer och kommunikation inom 
företaget. Men en bristande intern marknadsföring blir arbetet med att bygga ett 
framgångsrikt och värdefullt tjänste- varumärke svårt, och det är därför nödvändigt att finna 
en effektiv intern marknadsföringsmix för företaget. Teoriområdet runt den interna 
marknadsföringsmixen är begränsat och mindre utforskat än den externa. Detta anser vi vara 
viktigt att belysa då den interna kommunikationen och marknadsföringen är en så viktig del 
för att lyckas med att lansera och utveckla nya tjänster. Speciellt då den interna 
marknadsföringen känns lika komplex som den externa. En marknadsföringsmix som 
fokuserar på det som bidrar till en starkare intern marknadsföring är konceptet HEADS. 
Genom att behandla de olika områdena underlättas arbetet med att utforma en effektiv intern 
marknadsföring. 

• H: omfattar vad företaget har, alltså företagets identitet som omfattas av exempelvis 
organisations struktur, partnerskap, egendom, varumärken.  

• E: Omfattar vad företaget uttrycker. Vad företaget kommunicerar i sin marknadsföring 
och pr, både genom produkter och service, marknadsföring och word of mouth.  

• A: Organisationen gemensamma värderingar. Detta bygger på företagets identitet, 
kultur och personlighet.  

• D: Vad företaget gör. Omfattar vilken profil och identitet företaget kommunicerar 
genom dess produkter, pris, plats och prestation mot marknaden.  

• S: Hur företaget ses och uppfattas av sina intressenter. Bygger på hur företagets 
intressenter ser på företagets image, rykte och varumärke.  

Genom att använda sig av HEADS kan företaget lokalisera viktiga områden som behöver 
kommuniceras i sin interna marknadsföring mot de anställda, men även förstå hur de anställda 
ser på företaget. Detta för att effektivt skapa en enhetlig bild och relation av företaget och dess 
varumärken (Balmer 2001)  
 
HEADS är en av få marknadsförings modeller för intern marknadsföring som vi kunde finna. 
Vi upplever att typiskt för den interna marknadsföringsmixen är att den är abstrakt och luftig. 
Vi frågar oss hur detta rent praktiskt kan utföras i den interna marknadsföringen och ser 
tydliga brister i teorin inom detta område. Viss teori finns dock, där det bland annat 
förespråkas att organisationen skapar en positiv inställning till service, försäljning, kunden 
och företaget i stort. Detta kan uppnås genom att använda sig av motiverande utbildningar, 
motiverande ledningsmetoder, motiverande personalpolicy, motiverande planerings-, 
genomförande-, och uppföljningssystem (Arndt & Friman, 1984, s 15-17). Då en organisation 
ständigt förändras och utvecklas är det viktigt att den interna marknadsföringen utförs 
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kontinuerlig och är anpassad för hela organisationens behov och situation. Därför blir 
kommunikationen som ligger till grund för den interna marknadsföringen mellan de ansvariga 
av stor vikt, detta för att skapa en helhetssyn på organisationen och återkoppling till varje 
enhets situation ( Wilson 2001).  
 
Men vad kan den interna marknadsföringen bidra med till företagens arbete med nya tjänster? 
Den interna marknadsföringen underlättar förståelsen och därmed arbetet med att skapa 
mervärde till de tjänster som företaget säljer. Mervärdet kan exempelvis vara god service och 
positiva relationer mellan kund och företag. Genom att kommunicera och utbilda sin personal 
genom intern marknadsföring kan mervärde till kunden öka vilket i sin tur har en positiv 
effekt på tjänstens varumärke (Hatch & Schultz 2003) .  

3.8 Kommunikation  
”Både för mycket och för lite information skapar en känsla av ickeinformation” 
(Hallström & Jönsson 1991) 
Kommunikationen i företaget har inverkan på de processer och förhållanden som råder mellan 
anställda och ledning, kommunikation och en samstämd sådan lägger även grunden för en 
sund och hållbar styrning av företaget (Peters 1950). Det är först när företaget har fungerande 
kommunikationsprocesser som organisationen effektivt kan fånga upp lärande och anpassning 
till nya förhållanden. Då kommunikation underlättar möjligheten att de anställda förstår och 
antar förändringsarbetet, så kan kommunikationsprocessen även utgöra en kontaktyta där 
utrymme finns för frågor som underlättar förståelse. En avgörande faktor för en lyckad 
kommunikationsprocess är en tydlig vision där framgångsfaktorer framgår och ger de 
anställda en inblick i hur deras beteende bör anpassas för den kommande förändringen. En 
icke fungerande kommunikationsprocess kan leda till att förändringsarbeten blir kaosartade 
och riskerar att stagnera (McShane & Von Glinow, 2005).  
 
Det är också viktigt att det handlar om kommunikation i stället för information. Skillnaden 
kan vara att information är något som överförs skriftligt eller muntligt och sedan tolkas av 
mottagaren på olika sätt, utan att det egentligen ha klartgjorts vilken innebörd budskapet hade. 
I detta resonemang kommer även samarbete in vilket tillsammans med kommunikation är det 
som kan föra utveckling framåt (Hallström & Jönsson 1991). För att uppnå en effektiv 
kommunikation inom företaget uppmanas till repetition, det krävs att kommunikationen 
upprepas och om möjligt genom ett flertal former. Klein uppmanar till att använda 
kontinuerlig informations rapportering. Vidare bör ansikte-mot-ansikte-kommunikation 
användas och klassas som det mest effektiva kommunikationsmedlet. Genom att mötas, 
motiveras den anställda till engagemang samtidigt som att det ges utrymme för 
tvåvägskommunikation och möjlighet att genast åtgärda de frågor och problem som kan 
uppstå (Klein 1996). 

3.9 Gränser 
Vi har i detta avsnitt valt att använda Isbergs (2006) avhandling om 
marknadsorienteringsprocessen där hon bland annat redogör för interna gränser som ger effekt 
på organisationens samordning i arbetet mot gemensamma mål. Vi upplever att detta 
teoriområde är aktuellt även för vår studie och avser att skapa en synergieffekt av teorin. 
Energibolaget arbetar inom olika affärsområden och befinner sig inom skilda geografiska 
områden, Isberg (2006) menar på att interaktion mellan företagets anställda påverkas av de 
fysiska, geografiska och mentala rum, språket och praktiken som råder inom ett företag. 
Dessa kan både påverka positivt och negativt på interaktionen mellan människor. De fysiska 
gränserna utgör de marknadsområden och enheter som organisationen är uppdelad i. Dessa 
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utgör en viktig roll för att identifiera ansvarsområden och definiera vad de olika enheterna 
arbetar med. Samtidigt kan det också skapa konkurrens och en vi och dom- kultur. Möjligt är 
att de konkurrerar om resurser och kunder. Dessa fysiska gränser blir tydliga i Energibolaget 
mellan el och fjärrvärme- enheterna indirekt konkurrerar med kunder och där fjärrvärme hålls 
med fördelen att kunderna erhåller en subvention vide en konvertering vilket gör det aktuellt 
att titta närmare på vad dessa gränser resulterar i. Isberg menar på att dessa fysiska gränser 
påverkar interaktionen och skapar sociala gränser mellan de anställda. De sociala gränserna 
kan skapa skilda normer för beteenden inom de olika enheterna, vilket kan ha en effekt på hur 
de olika enheterna bemöter sina gemensamma kunder. Detta går även att koppla samman till 
de mentala gränserna, vilka utgörs av de skilda uppfattningar som finns inom de olika 
grupperna, om exempelvis kunden och den relation de har till kunden. Detta kan resultera i att 
företagets enheter behandlar sina kunder på skilda sätt. Vidare kan noteras att de mentala 
gränserna även beror på ett tidsperspektiv, då ledning ofta fokuserar på ett långsiktigt 
perspektiv medan de som möter kunden ofta ser det ur ett kortare perspektiv. Detta kan 
påverka hur den anställda ser på sina arbetsuppgifter. Isberg (2006) talar vidare om att även 
språket skapar gränser vilket kan stärka gruppen inåt, men även öka gränserna utåt mot andra 
grupper. Kunskap är den faktor som kan överbygga dessa gränser, och i ett tjänsteföretag bör 
det därför finnas ett informationsflöde på ett gemensamt språk för att minska gränserna 
mellan de olika enheterna med stöd av ledningen.  
 

3.10 Motstånd och hinder mot tjänsteutveckling 
För att hitta orsaker till varför utveckling av nya tjänster stöter på motstånd och hinder har vi 
valt att studera litteratur inom management för att sätta oss in i hur människor reagerar på 
förändringar. Detta för att öka vår förståelse inför vilka hinder och stöd detta kan skapa i en 
tjänsteutvecklingsprocess. Enligt Ram (1987, s. 208) är det vanligt och således naturligt att 
nya idéer möts med ett visst motstånd och för att acceptera den måste denna första känsla av 
motstånd ha övervunnits. Därefter infinner sig ett nästa steg, antingen av acceptans eller att 
avvisa helt. Ram konstaterar att om denna reaktion kan identifieras och övervinnas är det 
nyckeln till en framgångsrik lansering. Detta är dock en beskrivning av hur kunder bemöter 
nya tjänster eller produkter, däremot hur personalen bemöter nya idéer är ett tämligen 
outforskat område. Internal resistance är ett begrepp som diskuteras inom management och 
anses också vara en stark orsak till brister för att effektivt införa nya idéer och arbetssätt. Det 
är därför av största vikt att företag lär sig hantera detta för att kunna vara konkurrenskraftiga 
på marknaden (Zwick 2002). Vad som leder till internt motstånd hävdar Zwick (2002) 
framförallt vara att innovationer leder till osäkerhet bland medarbetare som att exempelvis 
förlora sitt arbete, något som bör hanteras innan för att undvika denna typ av oro, genom 
exempelvis garantier och bonussystem. Men även när medarbetarnas arbeten inte är i fara bör 
dock andra faktorer som kan leda till osäkerhet beaktas. Armenakis et.al (1993) menar att ett 
bättre klimat för förändringar kan skapas genom att skapa beredskap och förberedelse inför 
dessa. Detta menar de består av ett antal faktorer som ledningen måste hantera för att effektivt 
implementera förändringar. Ett första steg är att gå ut med syftet med förändringen på ett 
effektivt sätt och att de kan hantera de kulturella och individuella skillnader som gruppen av 
medarbetare består av. Detta genom att exempelvis komma med argument som gruppen 
förstår och kan ta till sig, lära sig lyssna och utifrån det skapa ett värde för organisationen 
eller avdelningen att vilja medverka till förändringen (Smith 2005). Argumenten bör också 
vara konkreta och visa på, att för att nå ett önskat mål måste denna förändring komma till 
stånd, för att exempelvis bemöta ökad konkurrens, sämre ekonomiska förhållanden eller nya 
politiska regler (Armenakis et.al 1993). Det finns dock en risk att en medvetenhet av dessa 
typer av problem inte bara skapar motivation att göra någonting åt det utan kan skapa 
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negativa reaktioner som förnekelse, eller en vilja att fly undan problemet. (Nadler & Tushman 
1989). För att eliminera detta fenomen bör ledningen stödja personalens självförtroende att 
kunna övervinna detta och skapa förutsättningar för att vilja gå vidare och genomföra 
förändringen. Så när organisationen ska skapa denna beredskap inför förändringar så är det av 
stor vikt att medarbetarna inte bara är medvetna om syftet med förändringen, de måste också 
tro på att en förändring är möjlig och att de kan vara med och genomföra den. I en artikel om 
att skapa förutsättningar för förändring diskuterar Armenakis et.al (1993) även hur personalen 
uppvisar olika beteenden, har olika attityd och kompetens vilket skapar olika förståelse för 
den nya situationen. De tar upp insikter från teorier om masskommunikation för att förstå den 
dynamik som olika medlemmar i en organisation karaktäriseras av. Detta för att skapa 
lösningar för hur en kollektiv beredskap för förändring kan kombineras med den individuella, 
eftersom detta ofta kan uppvisa motsättningar. De individuella skillnaderna kan bero på de 
olika reaktioner vi uppvisar mot nyheter.  
 
Sociala skillnader nämns också som en orsak till att implementeringsprogram måste innefattas 
av olika strategier för olika grupper i en organisation. Olika sociala grupper kan exempelvis 
uppvisas inom ett företag genom att medarbetarna har olika bakgrund, utbildning och 
kulturell tillhörighet. Vilket kan skapa hinder för att anamma förändringar, genom de 
gemensamma attityder och beteenden gruppen har. Det finns även hierarkiska skillnader som 
skapar dessa hinder inom organisationen samt mer svåridentifierbara subkulturer som i sig 
kan bidra till att de på olika sätt påverkas att ta till sig förändringar. Även andra sociala 
förhållanden som förekomsten av informella ledare kan ha en inverkan på hur väl 
förändringen mottas, eftersom dessa har en förmåga att påverka gruppen på olika sätt. Att 
först skapa beredskap för förändringen hos dessa kan bidra till en mer effektiv 
förändringsprocess. (Armenakis et. Al 1993) Med denna dynamik som bakgrund föreslår 
Armeakis (1993) en rad strategier för att påverka medarbetarna att ta till sig förändringen, 
vilket vi inte har för avsikt att ta upp här, men precis som inom intern marknadsföring är det 
viktigt att kunna kommunicera syftet med förändringen på ett sätt så att medarbetarna lyssnar 
och förstår av vilken vikt den nya förändringen har för företaget på ett trovärdigt sätt. Det kan 
också variera på vilket sätt det ska kommuniceras till de olika medarbetarna, samt vem som 
gör detta kan också ha betydelse. Personen i fråga speglar på olika sätt trovärdighet, genom 
vad medarbetarna vet om personen i fråga, och vilket rykte han eller hon har i sammanhanget. 
Det bör också tas hänsyn i valet av strategi för att implementera en förändring enligt 
Armeakis (1992) hur snabbt en förändring måste ske i förhållande till hur förberedda 
personalen är för detta, samt hur angeläget det är för företaget eller organisationen. Detta 
anser vi vara en svår gränsdragning att dra men genom att göra en uppskattning av detta kan 
ledningen få en vägledning i om det handlar om mer aktiv och styrande aktioner. Även 
externa informationskällor som pressreleaser och uttalanden av viktiga nyckelpersoner kan 
öka trovärdigheten, eller genom utbildning. 
För att knyta ihop vårt resonemang har vi konstruerat en modell över hur tjänsteutveckling 
skildras i litteraturen tillsammans med den kompletterande teorin vi anser är relevant för 
ämnet och vår specifika studie, samt skildra var det finns frågetecken som behöver studeras 
ytterligare. 
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Figur 6: Våra teoretiska utgångspunkter, (Moström & Widding, 2008) 
 
Fokus ligger på vilka interna förhållanden som hindrar eller stödjer en 
tjänsteutvecklingsprocess som vi utifrån det empiriska materialet från intervjuer, 
fokusgrupper och övrigt material kommer att försöka urskilja. Modellen är på intet sätt ett 
vattentätt ramverk som vi ska testa utan vi avser att i stället identifiera de frågetecken som vi 
inte anser att teorin förklarar i syftet att internt utveckla nya tjänster.  
 
Modellen kommer att ligga som stöd till hur vi formar våra intervjuguider men genom att vår 
studie har en mer induktiv ansats är ambitionen att identifiera det som teorin inte kan ge svar 
på. Därmed har vi även för avsikt att bidra med en bättre förståelse för just vad som hindrar 
respektive stödjer tjänsteutvecklingsprocessen, men också vilka faktorer runt omkring i 
organisationen som också är med och påverkar detta arbete. Som ett första steg vill vi utreda 
hur tjänsteprocessen ter sig i företaget, för närvarande, vilka typer av tjänster de tidigare haft 
samt vilka ambitioner de har inför framtiden. Enligt vårt syfte vill vi redan här studera vilka 
olika typer av möjligheter som kan tas tillvara på och som stödjer tjänsteutveckling samt vad 
som vidare hindrar denna process. Detta med fokus bakom den så kallade synlighetslinjen och 
på tjänsteprocessen internt. Det två boxarna som vi placerat som en relation till 
tjänsteprocessen är tjänsteerbjudandet och hur möjligheter till utveckling tas tillvara i 
organisationen. Detta för att klargöra hur det går till i organisationen och vad det har för 
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inverkan på utvecklingsarbetet i stort. Vi anser också att de i sin tur kan påverka både 
tjänsteprocessen och utvecklingsprocessen i och med att detta skapar förutsättningarna för hur 
det vidare ska hanteras internt. Detta anser vi vara en viktig faktor att lära sig av för att hitta 
just hinder och stöd att gå vidare med inför framtiden. Själva utvecklingsprocessen kommer vi 
i analysen att även där skildra hur de gått tillväga tidigare samt hur de anser att de bör gå 
tillväga nu. 
 
Vidare kommer vi enligt modellen att belysa hur kommunikationen ser ut i företaget mellan 
olika affärsområden och inom ett projekt, för att utifrån det identifiera vilka hinder och stöd 
som i sin tur påverkar utvecklingsarbete. Kommunikation anser vi också vara en stor del av 
den interna marknadsföringen vilket gör att även detta ingår som en del för att öka vår 
förståelse. Boxen till höger speglar de faktorer som vi anser kan ha en inverkan på människors 
beteende, hur de mottar förändringar och därmed nya tjänster för att de ska få acceptans 
internt. Detta för att den vidare ska kunna kommuniceras ut till kunderna. Pilen mellan 
boxarna symboliserar att dessa faktorer inte är isolerade företeelser och ska betraktas ha 
inverkan på varandra. Vidare för att identifiera hur dessa faktorer kan hanteras har vi 
ambitionen att försöka hitta vilka verktyg som kan användas för att detta ska kunna göras på 
bästa sätt. 
 
 Vi vill påpeka att möjligheter till utveckling kan vara en mängd olika faktorer, exempelvis 
politiska krav som energideklarationen, men också möjligheter som uppkommit på grund av 
en förändrad marknadssituation, teknisk utveckling eller att kundernas allt mer kräver 
miljövänliga alternativ. Detta är helt beroende på vilken typ av organisation och företag det 
handlar om.  Boxarna i modellen behöver med andra ord inte enbart innebära en företeelse 
inom företaget utan en kombination av ett marknadsorienterat förhållningssätt och 
idéskapande som uppstår genom att ta tillvara på nya idéer till tjänster eller produkter, eller 
förändra befintliga.  
 
Vad vi avser med modellen är att kunna med hjälp av de utvalda teoretiska utgångspunkterna 
utreda boxen i mitten av modellen Interna hinder och stöd för utveckling, för att ytterligare 
fokusera på de interna förhållandena lyfter vi även i teorin aspekter kring personalen och 
deras beteende i nya situationer. Vi hoppas att vi med detta gett läsaren en bild av vilken roll 
teorin ska komma att spela i den empiriska studien och senare i analysen.  
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4 Studiens skapelseberättelse 
 

etta avsnitt avser att redogöra för hur vi praktiskt har gått till väga för att skapa den 
empiriska studien. Här beskriver vi och motiverar våra val av undersökningsmetod 
och design detta för att underlätta för läsaren att kritiskt kunna granska och få 

förståelse för vår kommande empiriska del av studien. Därefter beskriver vi hur vi gått 
tillväga för att utforma intervjuguider och diskussionsfrågor till våra fokusgrupper. Tillsist 
vill vi här också delge läsaren hur vi bearbetat våra resultat och vilken typ av analysmetod vi 
valt. 

4.1 Val av företag 
Valet av företag föll sig naturligt genom Hanna Widdings praktik på Energibolaget. Under 
praktiken genomfördes en studie av företagets kunder och deras behov och attityd till 
energitjänster som en del av ett beslutsunderlag. Eftersom problemet har växt fram under 
praktikens gång och även diskuterats fram tillsammans mellan oss som författare och 
handledare var det inte aktuellt att studera något annat företag. Däremot skulle det vid en 
större studie kunna vara intressant att studera andra energibolag samt även andra företag och 
organisationer inom tjänstesektorn. Problemet är inte unikt för just detta företag vilket vi 
också anser gör det av intresse även för andra både som komplement till forskning och till 
företag som står inför en utvecklingsprocess.  
 
Vi är väl medvetna om att detta förhållande till företaget kan påverka framförallt Hannas sätt 
att tolka och utföra studien och vi har försökt att förhålla oss så objektiva det är möjligt till 
detta. Även om det är näst intill omöjligt att helt bortse från personliga kontakter som formats 
från att ha en nära relation till företaget. För att motverka att de ska få en allt för stor effekt 
har vi även försökt att reflektera över detta under skrivandets gång och ha en öppen dialog 
med varandra och även med dem vi intervjuat för att de ska betrakta oss båda som 
utomstående. Den nära relationen har dock enligt oss båda bidragit till övervägande positiva 
påföljder som exempelvis en god access och förståelse för organisationen som helhet.  

4.2 Urval 
Urvalet av respondenter bygger på vår vilja att studera olika verksamhetsområden inom 
Energibolaget. Genom att först skapa kategorier inom företagets anställda som frontpersonal 
som en första kategori, säljaren som en andra kategori och slutligen ledning och webb- och 
systemutvecklare kan vi fånga individer från olika nivåer i hierarkin inom företaget. Inom 
kvalitativa studier finns många sätt att göra sitt urval av respondenter, vi har valt att till en 
början fokusera på ett typical-case selection. Detta urval bygger på att lokalisera olika 
kategorier inom grupper av människor som man sedan gör sitt urval utifrån (Merriam s.50 
1988). Vi kunde i vårt fall se tydliga uppdelningar inom organisationen och kunde lätt finna 
de olika kategorierna och sedan välja respondenter inom dessa kategorier. Vidare skedde 
urvalet tills stor del genom nätverks urval. I ett nätverksurval bygger urvalet på personliga 
referenser till individen eller gruppen (Merriam 50). Vi har under vårt urval fått hjälp att finna 
aktuella respondenter genom anställda på Energibolaget. Detta har verkat underlättande för 
processen med vårt urval men kan samtidigt ha påverkat vårt urval då de som lämnat 
referenser eller hänvisat till en respondent kan ha mindre objektiv syn på urvalet. Exempelvis 
gruppen webb- och systemutveckling är en grupp som vi under studiens gång identifierat och 
visat sig ha en stor roll i utvecklingsarbete på Energibolaget. Denna grupp hade vi inte för 
avsikt att inkludera i studiens inledande fas men som vi ansåg skulle bidra med ett viktigt 
perspektiv för studien. 

D 
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4.3 Begränsningar 
Vi har valt att begränsa vår studie till att studera anställda vid Energibolaget i Umeå. Vid 
Energibolaget valde vi att intervjua olika individer vid skilda enheter inom företaget för att 
uppnå en bredd och ett vidare perspektiv på organisationen. Vi hade möjlighet att själva 
utföra urvalet av respondenter och gjorde det genom att i samtal med anställda vid företaget 
lisat ut vilka individer som skulle passa bra för vår studie. Detta upplevde vi som positivt då 
vi inte blev styrda i denna process. Det gjorde även att vi hade möjlighet att lägga till 
respondenter eftersom vi fann ut att just dessa skulle kunna vara intressanta för studien. Då 
organisationen var medveten om vilket syfte vi utförde studien så möttes vi av en positiv 
inställning och fick god access till de anställda. Vi valde att begränsa undersökningen till 7 
stycken intervjuer och 2 fokusgrupper. Vi upplever att antalet intervjuer är bra anpassat till 
vår studie då vi valt att gå på djupet i våra intervjuer.  

4.4 Undersökningsmetod 
För att undersöka vår problemställning som rör hinder och stöd kring utveckling av tjänster 
anser vi att de olika delar som berörs av tjänsten bör studeras. För att få förståelse och hitta 
dessa problem anser vi att det är mest lämpat med en kvalitativ studie och har därmed 
använda oss av en fallstudie som undersökningsmetod. Merriam (1988) beskriver fallstudien 
ingående och i vilka situationer där det är lämpligt att använda sig av den som ett sätt att 
undersöka ett specifikt fenomen, som exempelvis en process, eller en social grupp. Vi har 
använt oss av en kombination av metoder för att försöka fånga de olika skeenden som 
utvecklingsprocessen präglas av för att få en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt. 
Johansson-Lindfors hävdar att fallstudier och teorigenerering följer hand i hand. 
Teorigenerering är också vår ambition med studien vilket gör att fallstudien som metod 
lämpar sig väl med vårt angreppssätt. 
 
Vi har förutom intervjuer med personal från olika funktioner i Energibolaget använt oss av 
fokus grupper, med den personal som kommer att vara mest fysiskt involverade i de tjänster 
som står i sitt utvecklingsskede. Detta för att vi anser att det kan vara en fördel, att de med 
hjälp av varandra kan komma med idéer och synpunkter kring de praktiska aspekterna kring 
tjänsten. Förutom detta har vi även valt att studera företagets interna kommunikationskanaler 
för att även där finna vilka möjligheter och hinder det finns att nå ut med information.  

4.5 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignens struktur bygger på hur studiens problem eller frågeställning ser ut, vi 
måste anpassa undersökningsdesignen för att på bästa sätt få svar på vår fråga (Merriam 
1988). Vår studie utgörs av en fallstudie på energiföretaget. I vår fallstudie har vi använt oss 
av fokus grupper, analys av företagets intranät och intervjuer med anställda vid Energibolaget.  
Genom att använda sig av en fallstudie kan forskaren titta på en liten del av sammanhanget 
för att på så sätt kunna beskriva verkligheten i sin helhet. På så sätt behöver vi inte studera 
helheten utan kan välja att studera delar av den för att förstå sammanhanget  (Ejvegård, 2003 
s. 33-34). I vår fallstudie vid Energibolaget har vi valt att studera olika kategorier av anställda 
i företaget. Frontpersonalen som arbetar närmast kunden, säljare som både har en betydande 
roll i det utvecklingsprojekt som energitjänstprojektet utgör och även kund kontakt i stor 
utsträckning. En annan grupp vi valt att studera är de system- och webbutvecklare som utgör 
ytterligare en viktig funktion i utvecklingsarbetet på företaget, och slutligen den fjärde 
gruppen bestående av ledningen som utgör ett beslutsorgan och styrning.   

Genom att använda sig av kompletterande undersökningar kan detta enligt Johansson-
Lindfors (1993 s. 130) skapa ett en djup, en bredd eller både och i vår studie kändes det 
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nödvändigt att studera flera kategorier inom företaget för att kunna skapa oss en rättvis bild av 
helheten, men samtidigt att kunna jämföra dem med varandra. Vilket på sätt och vis skapar 
både en bredd och ett djup. Då organisationen är relativt stor (270 anställda) och företagets 
kunder i samband med exempelvis tjänster, ofta kommer i kontakt med flera olika 
arbetsgrupper inom Energibolaget med skilda arbetsområden anser vi att det var lämpligt att 
använda denna typ av undersökningsdesign.  

I fokusgruppen kan samspelet mellan de deltagande bidra till mera spontana och 
känslomässiga uttalanden, samtidigt som intervjuarens roll blir mindre central (Kvale 1997). 
Vilken typ av metod som var lämplig för de olika kategorierna föll sig naturligt, under den 
inledande kontakt vi hade med dem inför intervjun. Vi kom då överens med driftteknikernas 
samordnare att de skulle känna sig mest bekväma att diskutera ämnet i grupp. Även i kontakt 
med kundtjänstpersonal konstaterade vi att en gruppdiskussion skulle ge en bättre helhetsbild 
och även få med både nyanställdas och de som jobbat en tids perspektiv. Utifrån vårt ställda 
problem upplevde vi det som värdefullt att komma åt de mer personliga åsikterna om ämnet 
och att de tillsammans kan hjälpa varandra att komma på olika saker kring ämnet och anser 
därför att fokus grupper var lämpade för frontpersonalen. Då dessa är dem som i första hand 
ska utföra tjänsten mot kund.  

4.5.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en metod som innebär en gruppdiskussion och som kan ge upphov 
spontanitet. Vi valde fokusgrupper för att få till stånd ett mer levande samtal mellan 
deltagarna och för att ge möjlighet till att detta leder till ytterligare perspektiv än om det bara 
varit en enskild intervju. Det finns dock en risk enligt Kvale (1997) att den som leder 
diskussionen får svårare att ha kontroll över var det leder. Vilket var något vi upplevde 
tendenser av vid exempelvis fokusgruppsdiskussionen med driftteknikerna som övervägande 
handlade om det som berörde problemen kring deras arbetsuppgifter och hade svårt att få dem 
att berätta om ämnen som hur exempelvis kommunikationen i företaget fungerar eller 
införandet av nya produkter och tjänster. Det kan också ha en inverkan att vi har en väldigt 
liten insikt i deras arbete.  

4.5.2 Intranät Månadens Fråga 
Genom att vi fick möjlighet att ta del av företagets intranät valde vi att använda oss av denna 
kanal som en del av fallstudien för att studera hur personalen använder av kanalen i sitt arbete. 
För att mer indirekt studera deras beteende och åsikter kring ämnet tjänsteutveckling valde vi 
att använda oss av en aktivitet på sidan som utgörs av en ”månadens fråga”. Det är en anonym 
fleralternativsfråga som varje månad läggs ut på intranätet. De ämnen som berörs är av 
varierande karaktär med allt i från åsikter kring pensionsålder till mer företagsorienterade 
frågor. Vår fråga samt resultat presenteras i ett stapeldiagram (Se Figur 8, s. 28)  

4.5.3 Intervjuer 
Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997) att kunna tolka den intervjuades 
upplevda omvärld för att erhålla mening och förståelse. Vi har förutom fokusgrupperna även 
utfört sju semistrukturerade intervjuer vid Energibolaget. Intervjuerna har gjorts med 
representanter från, ledning, säljare och webb- och systemutvecklare. Urvalet av respondenter 
gjorde vi dels själva och dels tillsammans med projektledaren för energitjänstprojektet som 
har varit vår kontaktperson på Energibolaget. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer 
då detta gav oss friheten att använda en intervjuguide som bestod av ett antal teman som vi 
ville beröra under intervjun. Orsaken till att vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer 
var att vi ville skapa en intervju som var flexibel och öppen för respondentens egna 
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reflektioner och åsikter rörande ämnet. Genom att använda övergripande teman utifrån vår 
teoretiska referensram för ämnesområdet fanns friheten att ställa följdfrågor och förtydliga 
frågorna vilket ger utrymme för respondenten att tala mer fritt (Bryman, 2004). Guiden 
fungerade mer som ett stöd för oss att få med exempelvis de olika faserna i 
tjänsteutvecklingsprocessen, men med fokus på att finna nya perspektiv eftersom vi haft en 
teorigenererande ambition för vårt arbete. Detta så att vi kan fånga upp nya faktorer kring 
hinder och stöd som påverkar tjänsteutveckling och identifiera ytterligare faktorer och 
perspektiv som vi anser att befintlig teori inte täcker i dagsläget. 

4.5.4 Intervjuguide 
I skapandet av våra intervjuguider utgick vi från vår problemformulering och syften. Vi har 
därmed fokuserat på att välja teman inom tjänsteutveckling men också kommunikation och 
intern marknadsföring för att få ytterligare perspektiv, om vad som kan tänkas underlätta och 
försvåra arbetet med detta inom Energibolaget. För att få svar på detta så skapade vi en 
grundmodell men har sedan anpassat dem utifrån respondenterna och deras olika roller i 
organisationen och därför har olika förhållande till arbetet med nya idéer tjänsteutveckling 
och kommunikation (Se bilaga 1 s. 99). Enligt Kvale kan en intervjufråga bedömas både 
tematiskt genom att den bidrar till ämnet som berörs i intervjun och dynamiskt för att ta 
hänsyn till samspelet mellan den intervjuade och den som intervjuar. Vi hade för att ge svar 
på vår forskningsfråga skapat våra teman och utifrån det vi i stort ville ha svar på och för att 
ge tematisk kunskap och bidra till ett naturligt och dynamiskt samtal ställde vi upp enklare 
frågor beroende på vem vi intervjuat. Den första intervjuguiden var riktad mot ledning och 
chefer inom organisationen, dessa utgör de som skapar och styr arbetet med tjänsteutveckling 
och intern marknadsföring. Den andra intervju guiden är riktad till frontpersonal som 
kundtjänst och drifttekniker som är de som ska utföra detta arbete mot kund. Den tredje 
intervju guiden är riktad till säljarna som också är de som ingår i projektgruppen för 
tjänsteutvecklingsprojektet. Till sist den fjärde intervjuguiden är riktad till webb- och 
systemutvecklare. Genom att använda oss av olika grupper inom organisationen så kan vi 
utvinna olika vinklar på problemet vilket ökar vår trovärdighet i studien. Samtliga intervjuer 
inleds med frågor kring respondenternas bakgrund och arbetsuppgifter. (Se Tabell 1, s. 40) 

4.5.5 Intervjuer och intervjutillfälle 
Samtliga intervjuer gjordes med respondenterna i deras egen arbetsmiljö, antingen på deras 
kontor eller som vid tillfället för fokus gruppen i ett sammanträdesrum. Det har själva fått 
ange tid och plats. 
Intervju 1: Marknadschef 
Intervjun genomfördes tisdagen den 29 april mellan 10:15-10:55 på marknadschefens kontor. 
Vårt samtal fortlöpte utan några störningsmoment så när som på en grupp medarbetare som 
pratade utanför rummet. Detta var dock inte något som hade någon direkt inverkan på 
intervjun och de varken hörde eller såg oss och vice versa. 
Intervju 2: Miljöchef 
Även denna intervju genomfördes den 29 april mellan 13:15-13:35 
Under intervjun med miljöstrategen som gjordes på hans kontor deltog även en praktikant 
från en energiinriktad utbildning på Umeå Universitet. Detta var inte något som vi upplevde 
störde intervjun på något sätt och det märktes att Miljöstrategen är van att svara på frågor 
även om han inte var involverad i just projektet med energitjänster eller utveckling av tjänster 
och produkter. I efterhand uppstod en tanke om att även praktikanten hade kunnat involveras i 
intervjun, men eftersom detta inte var något vi var förberedda på kom tanken för sent. 
Intervjun blev kort eftersom miljöstrategen valts ut som ett komplement till de övriga 
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grupperna för att få ytterligare ett perspektiv och för att vi ansåg att han skulle kunna med 
synpunkter utanför ramen för tjänstearbetet. 
Intervju 3: Kundservice chef 
Intervjun gjordes på vederbörandes arbetsrum under eftermiddagen tisdagen den 6 Maj 
mellan 14:00-14:40. Intervjun kunde utföras helt utan störningsmoment, vilket gjorde 
stämningen lugn och fokuserad. Den intervjuade var öppen och verbal vilket gav god 
information och utrymme för samtal och frågor.  
Fokus grupp 1: Drifttekniker 
Detta möte gjordes som ett första steg i undersökningen, fokus gruppen hölls torsdagen den 
24 april och varade cirka 52 minuter. Fokus gruppen bestod av tre drifttekniker och deras 
samordnare. Att samordnaren deltog anser vi vara en fördel eftersom det underlättade 
dialogen, hon ska heller inte ses som någon överordnare, eller chef utan hon fungerar som 
länken mellan gruppen, kunder och övriga funktioner i företaget. Mötet gjordes i avskildhet i 
ett sammanträdesrum och löpte på utan störningsmoment, förutom ett telefonsamtal till en av 
teknikerna i början av intervjun. Detta ska dock i detta sammanhang ses som lite av en fördel 
och hjälpte gruppen att samla sig och gav oss ett tillfälle att småprata innan vi sedan fortsatte. 
Alla intog inte samma aktiva roll som vi hade hoppats men vi anser dock att vi fick i gång en 
bra diskussion i gruppen. 
Fokus grupp 2: Kundtjänst 
Detta möte gjordes i ett sammanträdesrum på Energibolaget under eftermiddagen strax före 
stängning onsdagen den 7 maj och varade cirka 38 minuter. Fokus gruppen bestod av tre 
anställda på kundtjänst. Respondenterna hade alla arbetat olika lång tid hos Energibolaget. 
Detta resulterade i skilda möjligheter att svara på frågorna, men gav samtidigt en färsk och ny 
syn på Energibolaget och en av respondenterna återkom ofta till att jämföra Energibolaget 
mot de energibolag denne hade arbetat för tidigare. Intervjun utfördes utan störningsmoment 
och respondenterna samtalade fritt med varandra. Vi kan dock urskilja att en av dem intog en 
mer tillbakadragen roll vilket dock är något vi i efterhand hade kunnat försöka påverka i större 
utsträckning för att få en bättre balans i diskussionen. 
Intervju med webbansvarig: 
Intervjun utfördes på respondentens arbetsrum den 8 maj och varade cirka 53 minuter. 
Respondenten pratade fritt och tog fort egna initiativ till att utveckla frågorna. På så sätt fick 
vi ta del av ett brett och detaljerat material. Intervjun utfördes helt utan störningsmoment. 
Intervju med Säljare 1. 
Intervjun ägde rum i respondentens arbetsrum och utfördes den 8 maj och varade cirka 40 
minuter. Respondenten var samlad och fokuserad och gav effektiva svar på våra frågor. 
Intervjun utfördes utan störningsmoment. 
Intervju med Säljare 2 
Intervjun utfördes på respondentens kontor och gjordes den 8 maj och varade cirka 58 
minuter. Respondenten var pratglad och gav utförliga svar på våra frågor och var samtidigt 
pigg på att diskutera frågorna med oss. Dock avbröts intervjun av kundbesök och ett stort 
antal telefonmeddelanden och ringade telefoner. Detta störde tyvärr samtalet och vi fick 
arbeta för att komma tillbaka till ämnet så effektivt som möjligt. Intervjun tog relativt lång tid 
och detta mycket på grund av dessa avbrott.  
Intervju med systemansvarig 
Intervjun utfördes på respondentens kontor och gjordes den 12 maj och varade cirka 40 
minuter. Intervjun utfördes utan störningsmoment. Respondenten var fokuserad och samlad 
och gav oss utförliga och långa svar. Tydligt var också den reflektion respondenten gjorde i 
sina svar. Stor återkoppling gav till respektive utbildning och historia.  
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4.5.6 Bearbetning av intervju 
För att kvaliteten på det empiriska materialet ska vara så hög som möjligt har vi i den mån det 
varit möjligt transkriberat intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället, detta för att 
minnas sammanhanget, kroppsspråk och andra faktorer som påverkat intervjun. För att kunna 
vara aktiva lyssnare och inte missa de olika skeenden som intervjun har valde vi att spela in 
intervjun på en MP3-spelare. Detta kan dock upplevas som en otrygg situation och att 
respondenten hämmas att prata fritt. (Johansson-Lindfors 1993) Då ämnet rör respondenternas 
vardag på arbetet har vi inte upplevt några sådana tendenser, de har snarare upplevts som 
väldigt engagerade i ämnet och varit öppna med åsikter och attityder. Vi har genom detta 
också kunnat vara mer uppmärksamma på hur respondenterna använt kroppsspråk och även 
kunnat notera tonlägen.  

4.6 Access 
Problematiken kring access, berör huruvida forskaren har tillträde till det som empiriskt har 
studerats (Johansson-Lindfors 1993 s. 122). På grund av den nära relation vi haft med 
företaget har vi haft en stor fördel i att lätt kunna få kontakt med de olika grupperna som vi 
har haft för avsikt att intervjua och fått möjlighet att själva bilda oss en uppfattning om vem 
som även är bäst lämpad. Johansson- Lindfors talar om access både på grupp- och 
individnivå.  I vårt fall har gruppnivå som handlar om att få kontakt med personerna på 
individnivå eftersom relationen till organisationen föll sig naturligt. Vi har därför fokuserat på 
att minska problematiken kring förtroendeskapande i själva intervjusituationen, för att vi ska 
få tillgång till den information vi vill och att den vi intervjuar ska känna sig bekväm i att 
besvara frågorna. Ett hinder som vi mött när det gäller accessen som vi också jobbat med att 
övervinna är när vi i vår roll som studenter har ett annorlunda sätt att uttrycka oss kring 
ämnet, än de vi intervjuat. Vi oss använder mer eller mindre omedvetet av begrepp som 
kanske inte är vedertagna hos alla medarbetarna på Energibolaget, som i sin tur också 
använder ett språk och begrepp som vi inte är vana vid. Detta har dock underlättats av att 
Hanna W tillbringat sin praktiktid på företaget vilket gett en insyn och förståelse för detta 
”språk”. Vi har också varit noga med att undvika teoretiska begrepp i de frågor vi ställer. Vi 
anser att detta har fungerat bra eftersom ambitionen var att försöka ge utrymme för upptäckter 
utanför teori ramen och inte följa någon specifik modell gjorde att vi använt ett mer allmänt 
språkbruk. Vid de tillfällen när vi känt att vi inte förstått varandra har vi varit noga med att 
välja nya formuleringar och ”ta på oss skulden” för missförståendet för att inte ge 
respondenten en känsla av osäkerhet. Det är enligt Johansson-Lindfors (1993) viktigt att 
lyssna aktivt för att bland annat anpassa frågor och språk till sammanhanget samt välja hur 
frågan ställs beroende på hur känslig ämnet är. 

4.7 Analysmetod 
Vi har inlett vårt analyskapitel med att sammanställa en modell över hur vi ser på 
tjänsteprocessen i företaget. Detta för att läsaren ska få en övergripande bild över hur 
processen ser ut sig i den organisation som vi studerat. Vi menar på att detta kan vara 
värdefullt för den fortsatta förståelsen för analysen som följer. Fortsatt har vi grundat analysen 
utifrån det empiriska material vi erhållit från den fallstudie som vi utfört på Energibolaget och 
ställt upp detta utifrån de teman vi byggt våra intervjuguider på. Detta för att ge svar på den 
problemformulering vi har och stödja det syfte vi byggt upp för vår studie. För att underlätta 
för läsaren ytterligare har vi där vi funnit det nödvändigt sammanställt tabeller med några av 
våra teman för att lyfta viktiga aspekter och skapa en överblick. Då vi främst har valt ett 
induktivt angreppssätt så är vår ambition att i analysen försöka generera ny teori inom de 
områden där vi finner att det saknas stöd. Dock kommer vi inte att helt utesluta reflektioner 
kring de teoriområden vi valt att belysa och även beröra detta i analyskapitlet. Analysen är 
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dock främst till för att generera ny kunskap inom området och bygger på våra empiriska 
upptäckter. Vidare vill vi påpeka att teorins roll är framförallt till för att ge läsaren en inblick 
och förståelse inom området inför det problem som vi bygger vår uppsats på. Vi har dock vid 
ett antal tillfällen i analysen också stärkt eller visat på brister i teorin i förhållande till våra 
tolkningar av empirin, framförallt inom områden som implementering och kommunikation.  

4.8 Reflektioner över data insamling 
I vår studie så har vi valt att utföra både fokus grupper och individuella intervjuer i ett antal 
olika enheter vid Energibolaget. Genom att använda oss av olika grupper inom företaget anser 
vi att det utgör en bra grund att stå på inför att skapa en bild av helheten. Dock frågar vis oss 
vad de olika undersökningsmetoderna har för effekt på resultaten. Då individuella intervjuer 
och fokus grupper skiljer sig åt i sin natur. Hade möjlighet funnits så hade användning av 
båda metoderna i samtliga grupper gynnat bredden på resultatet. Dock upplever vi att fokus 
grupperna passade frontpersonalen bra då kunskapsgapen mellan vi som intervjuande och 
respondenterna var stor. Genom att använda sig av fokus grupper så blev vår roll mindre 
central och de kunde själva generera en rik diskussion utifrån ämnen vi tog upp. Relevant är 
även funderingen om de 6 individuella intervjuerna och 2 fokus grupperna utgör en 
representativ grupp av företaget och om dessa tillsammans ger en rättvisande bild av 
situationen och helheten. Men genom att använda oss av individer från skilda delar av 
Energibolaget anser vi bidragit till att ha skapat en djupare förståelse för fenomen kring 
tjänsteutveckling och de faktorer som påverkar och stödjer och hindrar arbetet. 

4.9 Etiska överväganden 
Vi anser att det alltid är viktigt att reflektera över etiska aspekter när det är människor som 
utgör studiens utgångspunkt. Vi har därför varit noga med att som vi tidigare nämnt ha en 
öppen dialog kring arbetet med uppsatsen och informerat dem om att vi inte kommer att 
nämna någon vid namn i den tryckta uppsatsen. Det går självklart alltid att ifrågasätta hur 
anonymt det verkligen blir när vi beskriver faktorer som rör företaget och dess verksamhet. 
Det viktigaste i denna studie är dock anser vi att ingen behöver känna sig uthängd och att 
slippa behöva få sitt namn tryckt kan också bidra till att de känner sig tryggare att berätta om 
sin situation. För vårt ändamål har det heller ingen betydelse, eller har någon inverkan på 
resultatet att vi inte skriver ut namnen och vi anser heller inte att det minskar studiens 
trovärdighet i någon utsträckning. Det läsaren däremot kan ha synpunkter på är hur vi väljer 
att benämna dem i texten och att kalla dem exempelvis Säljare 1 och 2 anser vi eftersom det 
inte handlar om så många är ett bra sätt att hålla reda på vem som är vem. 
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5 ”Hållbar utveckling” i Energibolagets verklighet 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den empiriska studien vi genomfört för att ge svar 
på vilka hinder och stöd som påverkar vid införandet av nya tjänster på Energibolaget. Vi 
kommer inledningsvis att ge en bakgrund för begreppet energitjänster så att läsaren får en 
bild av vad det innebär och varför behovet av dessa har uppstått. Sedan kommer vi att 
presentera ett komplement till studien i form av en fråga som berör ämnet och som vi har haft 
ute på företagets intranät. Därefter presenteras de intervjuer och fokusgrupper vi genomfört 
med bolagets olika enheter. Här kommer vi att beröra hur de olika grupperna ser på tjänster, 
ur ledningens, säljarnas, driftteknikernas, och kundservices perspektiv, vilka strategier de har 
samt hur de upplever och berörs av tjänster i ditt dagliga arbete. Vi kommer också att skildra 
de tankar de har inför det arbete de står inför i dagsläget med arbetet att införa det nya 
tjänstekonceptet energitjänster. 

5.1 Bakgrund Energitjänster 
Begreppet energitjänster är ett vitt begrepp och kan ha olika innebörd beroende på vilken 
situation och sammanhang de används. För att sätta in läsaren i sammanhanget och för att ge 
lite bakgrundskunskaper kring begreppen ges här en beskrivning för att öka förståelsen. 
Fenomenet med energitjänster uppstod redan på 70-talet i USA när världens oljekris tvingade 
myndigheterna att vidta åtgärder för att minska användningen av olja. Begreppet är dock 
relativt nytt och benämndes ursprungligen ”Demand Side Management” och innebär 
energihushållning som utförs av energibolagen, exempelvis planering och arbete kring detta 
ute hos kunderna (abonnenterna). Syftet med demand side management är både att erbjuda 
kunderna bättre service samt att resurserna används där de på bästa sätt kan optimeras. 
Bergmasth och Strind skiljer på DSM genom att endast betrakta åtgärder som görs genom 
Energibolaget som exempelvis förmånliga erbjudanden för att byta utrustning, och inte om 
samma åtgärd görs av på företagets eget initiativ. Energitjänster på ett energibolag kan utifrån 
en traditionell tjänstedefinition exempelvis vara allt ifrån Internetuppkoppling, 
faktureringstjänster eller kundbonussystem, men de kan också definieras som den nytta som 
kunden erhåller i form av energi, som värme, ljus, eller kyla. Det är dock inte det som är det 
viktiga i det här sammanhanget utan snarare de typer av tjänster som berör effektivisering. 
För att klargöra vad som avses i denna undersökning används Bergmasths och Strids 
definition (2004): 
 
”Med energitjänster menar vi tjänster som är relaterade till energianvändningen och som 
syftar till en effektivare energianvändning” 
 
För att klargöra ytterligare kan även tilläggas att i detta sammanhang handlar det om 
energieffektivisering hos Energibolagets kunder. Syftet med tjänsten är att kunna bistå kunden 
med effektiviseringsåtgärder som utan att sänka standarden i form av exempelvis värme kan 
leda till besparingar. (Bergmasth & Strid, 2004). Tillkomsten av energitjänster anses vara en 
reaktion på en kraftig prishöjning av energi i början på 70-talet, vilket gjorde det lönsamt att 
arbeta med åtgärder för hushållning av energi. Samhällsnyttan var tidigare det viktigaste 
argumentet för att bedriva energitjänsteverksamhet på en reglerad marknad men när 
energibolagen nu präglas av konkurrens har dessa motiv förändrats. Det finns tre olika 
uppfattningar om hur avregleringen har påverkat tjänstens roll på marknaden. De som anser 
att energitjänster är en viktig del av energiförsäljningen, de som anser att denna verksamhet 
kan kräva subventioner från myndigheter på grund av att den ekonomiska drivkraften för 
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företaget är för svag, samt de som hävdar att energitjänster inte intresserar marknaden efter 
avregleringen. Denna oenighet beror på stor del på den osäkerhet som råder kring hur 
tjänsterna kommer att efterfrågas och tillhandahållas på marknaden, menar Bergmarth och 
Strid i sin avhandling (2004). Ett av motiven för kunderna att köpa energitjänster är att de 
leder till sänkta kostnader och hur väl de lyckas med detta beror på vilka resurser de själva 
förfogar över. För att kunna utvärdera vilka möjligheter de har för att kunna effektivisera sin 
anläggning så behövs en besiktning av befintliga resurser hos kunden. (Bergmasth & Strid, 
2004) För att denna besiktning ska komma till stånd finns idag ett ytterligare incitament 
nämligen lagen om energideklaration (http://lagen.nu/2006:985) vars syfte är att: främja en 
effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Det som påverkar kundens 
beslut efter att utvärdering om de egna resurserna genomförts är ett så kallat ”make-or-buy”-
beslut som först och främst grundar sig på om kunden har drivkraften att vilja effektivisera sin 
energikostnad. 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 7: Betydelsen av kundernas resursuppsättning vid ”make-or buy”- beslut 
(Bergmasth & Strid, 2004) 

 
I modellen ovan beskrivs hur tillgången på egna resurser och dynamiska 
transaktionskostnader påverkar kundernas efterfrågan av energitjänster. Modellen utgår ifrån i 
fall det finns en drivkraft hos kunden att genomföra en energieffektivisering eller inte, som 
sedan leder till att kunden utvärderar sina resurser för att ta reda på huruvida de själva kan 
utgöra åtgärderna eller inte. Finns inte resurserna måste kunden antingen att köpa tjänsten 
eller själv utbilda och samordna åtgärderna. Om kunden bestämmer sig för att själv bygga 
resurser för att kunna utföra tjänsten leder det till dynamiska transaktionskostnader vilket 
innebär att förhandla med utomstående parter, övertyga den interna personalen och utbilda 
inblandade (Langlois, 1992). Är dessa transaktionskostnader för höga det vill säga att det i 
verksamheten inte finns resurser att själva tillhandahålla service på anläggningen eller 
effektivisera sin förbrukning menar Bergmasth & Strid att alternativet att köpa energitjänster 
blir högre. I sin studie framkommer det att 77 % av de tillfrågade energikunderna bedriver 
någon form av energieffektivisering av dessa har 31 % själva den kompetens som krävs och 
de resterande behöver med andra ord skaffa resurserna av någon utomstående aktör eller 
implementera det i den egna verksamheten vilket leder till de transaktionskostnader som 
nämns ovan. Av dessa anser 43 % av de tillfrågade att dessa kostnader är för höga. Det är 
också viktigt att beakta att ju mer komplex situationen blir, på grund av högre krav utifrån, 
som exempelvis den lagstadgade energideklarationen, ju större blir dessa dynamiska 
transaktionskostnader vilket leder till att kunden väljer att köpa tjänsten.  
 
Idag erbjuds energitjänster av många energibolag i Sverige. Varav Göteborg Energi är en av 
dem som har kommit längst. De erbjuder allt ifrån att utföra energideklarationer till 

Finns drivkraft för 
effektivare 
energianvändning? 

Ja 

Nej 

Har resurser? 
- Kompetens 
och  förmåga 
- Utrustning 

Ja 

Nej Leder till 
Dynamiska 
transaktions
- kostnader 

Bygger 
eller köper 
resurser 

Köper 
energi-
tjänster 

Höga 

Låga 

Genomför inte 
energieffektivisering 

Genomför själva 
energieffektivisering 

Genomför själva 
energieffektivisering 



39 
 

kartläggningar av kundernas energianläggningar, effektiviseringsförslag samt åtgärder och 
uppföljning. De har också ett omfattande uppföljningsprogram som de erbjuder till sina 
kunder via webben, med information om kundens förbrukning, graddagskorrigering 2 
miljöpåverkan och olika typer av statisktik och budgethjälpmedel (www.goteborgenergi.se). 
Göteborg har en väl inarbetad miljöprofil och säger sig framförallt vilja medverka till att 
kunderna inte bidrar till en allt för stor miljöpåverkan men inte utan et vinstintresse. 
 
Resonemanget ovan kan ge en bakgrund om varför begreppet inte är helt lätt att kommunicera 
eftersom syftet med tjänsten kan variera. Detta kan leda till att det heller inte kommer att vara 
helt lätt att göra det internt heller. Vi går nu vidare med att studera vilka interna hinder och 
stöd tjänsteutveckling kan ha i det energibolag som vi fått möjligheten att studera och som 
befinner sig i inledningsskedet av ett införande av konceptet. Det finns idéer om hur dessa 
tjänster kan utformas men frågan hur dessa internt ska hanteras kvarstår. Inledningsvis vill vi 
presentera vad Energibolagets anställda svarade angående frågan vad som är viktigast för 
dem, när en ny tjänst eller produkt ska införas. Detta för att visa på dels vilken generell 
inställning de har, men också för att ta reda på hur prioriterad frågan är och även lyfta fram 
det forum frågan är ställd, nämligen företagets intranät som kommunikationsmedel. 

5.2 Månadens fråga om tjänsteutveckling 
Innan intervjuerna genomfördes så ville vi skapa en bild av hur information och 
kommunikation hanteras i företaget. Eftersom vi haft insyn och kunnat tillbringa en hel del tid 
på plats har detta gett oss en tydlig överblick över hur den ser ut. Den mest påtagliga kanalen 
är intranätet som alla har tillgång till genom programmet Outlook. Nätet finns tillgängligt via 
mejlboxen där också medarbetarens personliga kalendrar och kontaktregister finns. Eftersom 
Intranätet inom kort kommer att förändras och utvecklas till att fungera bättre kommer vi inte 
som tanken var från början att studera det mer ingående. Dock vill vi genom att presentera en 
punkt på sidan ”månadens fråga”, som vi själva konstruerat, ge läsaren ett exempel på hur 
frågan om vad som är viktigt för personalen vid införandet av nya tjänster fick för respons. 
 
Månadens Fråga 2008-05-15 

 
Vad är viktigast för dig när en ny tjänst eller produkt skall införas? 

Ställning just nu: 

Att det tekniska fungerar. (57,4%)   
 

Att jag känner mig delaktig i utvecklingen. (11,5%)   
 

Att få en bra utbildning så jag känner mig trygg. (18%)   
 

Vi behöver inga nya produkter eller tjänster. (11,5%)   
 

Har ingen åsikt. (1,6%)   
 

  
   

 0% 50% 100% 
 

Totalt har 61 personer röstat. 
Omröstningen startade 2008-04-21 

 
Figur 8. Månadens fråga (Intranät Energibolaget 2008) 

                                                 
2 När temperaturen korrigeras för att göra det möjligt att jämföra förbrukningen en viss månad under olika år. En 
korrigeringsfaktor anger hur mycket kallare eller varmare den senaste månaden var jämfört med ett normalår 
som fås genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn (www.smhi.se) 
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Vi vill med detta visa på att resultatet av frågan har en poäng. 61 personer av 275 anställda 
har bevarat frågan vilket motsvarar 22 %. Frågan besvaras med ett knapptryck och är det 
första som medarbetaren möts av när Outlook öppnas. Vilka som besvarat frågan är svårt att 
avgöra och koncernen består av väldigt olika verksamheter. Det kan dock indikera på att det 
finns ett relativt lågt intresse för dessa typer av frågor och även till viss del att Intranätet inte 
är ett väl använt verktyg för personalen.  
 
Av dem som svarat är alternativet att det tekniskt fungerar det absolut mest frekventa svaret 
med 57, 4 % vilket tyder på att många ser detta som det viktigaste när nya produkter och 
tjänster ska införas. Det kan vara för att det är just det ”tekniska” som är synligt och konkret 
vilket gör att det är något de snabbt kan relatera till, och även blir väldigt påtagligt när det inte 
fungerar. Affärssystemet CAB (Customer, care and Billing) infördes 2004 och som med 
många andra förändringar kan ett nytt system innebära en del inkörningsproblem, vilket också 
kan vara något den nu också associerar med även nya produkter och tjänster som en viktig 
faktor. Det näst frekventa alternativet är att få en bra utbildning så att jag känner mig trygg, 
vilket 18 % har svarat, det tyder på att även detta är en viktig faktor att ta hänsyn till för 
företaget. Att vidare känna sig delaktig i utvecklingen samt åsikten att de inte behöver några 
nya produkter eller tjänster ger en indikation på att även om det inte är en så stor andel finns 
det en lika stor del som vill vara med i utvecklingen som de som inte alls villa ha några nya 
tjänster. Detta kan vara en intressant aspekt att ta med sig i nästa utvecklingsprocess. 

5.3 Energibolaget och deras tankar kring tjänsteutveckling 
Vi ska nu gå vidare med att undersöka vad Energibolagets personal anser om införandet av 
nya tjänster, vilket syfte ledningen har, vilka förutsättningar personalen anser sig behöva och 
utifrån detta utreda vad som hindrar och stödjer en eventuell tjänsteutvecklingsprocess. Vi 
inleder med att presentera våra respondenter utifrån vilken roll de har i företaget för att 
sedan gruppvis redogöra för våra intervjuer. 
 
Enhet i företaget 
 

Befattning Tidsåtgång Bakgrund Kommentar 

Ledning     
 Marknadschef 

 
28 min. Marknadsutbildning  

 Kundservicechef 43 min. Arbete inom 
elbranschen.   

 

 Miljöstrateg 11 min. Biolog, 
Miljöinspektör 

 

Marknadsingenjörer     
 Säljare företag 

 
60 min Ingenjör och 

ekonomiutbildning 
Projektledare för 
projektet med 
energitjänster 

 Säljare 
Privatpersoner 

43 min Teknisk bakgrund, 
samt 
energirådgivare 

Ingår i 
projektgruppen 

Systemutveckling     
 Systemutvecklare 

 
43 min Ekonom samt 

systemutveckling 
 

 Webbansvarig 53 min Webbansvarig och 
med projektledning 
som specialitet 

Ingår i 
projektgruppen 
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Fokusgrupper 
 

Befattning Tidsåtgång Bakgrund Kommentar 

 Drifttekniker 47 min.  Tjänsteutförare av 
nuvarande 
serviceavtal 

 Kundservice 43 min  Både nyanställda 
och en som arbetat 
ett tag ingick. 

 
Tabell 1. Sammanfattning över respondenterna (Moström Widding 2008) 

5.4 Tjänster på Energibolaget 
En viktig utgångspunkt var att ta reda på hur arbetat med tjänster sett ut i företaget, samt hur 
personalen själva betraktar begreppet tjänster. På Energibolaget har de olika affärsområdena 
sina grundprodukter i form av exempelvis värme, kyla, el, och bredband, som komplement till 
detta tillkommer även tjänster i form av serviceavtal webbaserade tjänster på hemsidan samt 
även i liten utsträckning rådgivning.  
 
De anser sig ha ganska lite tjänster i dagsläget och har tidigare inte ansett att gränsdragningen 
mellan produkter och tjänster varit så viktig, men att det nu börjar vara angeläget att fundera 
över dessa faktorer. När det kommer till ren värme eller el berättar marknadschefen att det 
visst skulle gå att marknadsföra som tjänster men att det kan vara svårt att leva upp till det 
åtagande som det kan innebära.  

”Det kan låta som någon slags självklar väg men det är inte så lätt. Det 
är ganska käckt att säga att vi levererar en temperatur till dig men det är 
ett stort åtagande som inte görs i en handvändning. Man måste vara 
längre in i värdekedjan och vara ansvarig för kundernas 
fastighetssystem”.  

 Ute i verksamheten är inte heller begreppet tjänster något de uttalat arbetar med och även 
säljchefen får tänka efter innan hon svarar och hon liksom marknadschefen konstaterar att 
mycket av det arbete som görs kan betraktas som tjänster men att en stor del av detta inte är 
något de tar betalt för. På kundservice och av driftteknikergruppen betraktas tjänster som det 
där lilla extra som görs utöver de dagliga uppgifterna, och ser lite frågande ut när vi ber dem 
beskriva vilka tjänster de erbjuder. Webbansvarig som arbetar som webbutvecklare kommer i 
kontakt med nästan allt det som företaget säljer för att marknadsföra externt via webben och 
menar att de till stor del betraktar sig som ett produktinriktat företag.  

”vi är ju uppdelat i olika affärsområden och marknadsföringen och 
försäljningen sker ju i produktform, så vi är ju helt klart ett 
produktföretag. Samtidigt som vi tillhandahåller tjänster i allt större 
grad så att det är svårt att särprägla det i endera diket… jag skulle säga 
att det egentligen beror på i vilken fas i kundens livscykel man befinner 
sig”.  

Han menar också att det ofta flyter ihop i hans arbete vad som är en tjänst eller en produkt, 
eftersom det på webben på ett eller annat sätt måste paketeras för att kunna skapa ett konkret 
erbjudande. Det har nu börjat hända saker och ting på marknaden och de har börjat funder på 
hur de ska kunna utveckla verksamheten och öka lönsamheten. Marknadschefen berättar att 



42 
 

de tidigare haft tillräcklig lönsamhet på basprodukterna och att de mer eller mindre bjudit på 
tjänsterna men att det nu behöver förändra detta tankesätt och förnya sin verksamhet.  

5.4.1 Serviceavtal, nuvarande tjänster 
Det som utgör den mest renodlade tjänsten idag är serviceavtalet Tryggvärme som också kan 
betraktas som en slags energitjänst. Säljare 1 menar dock att den inte riktigt fått det 
genomslag som den har potential att ha. Serviceavtalet innebär en slags besiktning som 
kunderna kan köpa för sin värmeanläggning. Den innefattar dels en mer okulär del där 
drifttekniker åker ut i anläggningarna och kontrollerar utrustningen och en kontrollerande del 
där anläggningen kontrolleras genom mätutrustning som Energibolaget förfogar över. Det är 
en kombination av teknik och fysisk närvaro berättar marknadschefen. Tjänsten består dock 
till största delen av fysisk närvaro vilket gör att personalen har en viktig roll i utförandet. 
Marknadschefen berättar att tjänsten inte varit så högt prioriterad i verksamheten och inte 
heller efterfrågats i så stor utsträckning av kunderna. Nu börjar det dock finnas ett behov 
vilket gör att erbjudandet behöver en uppfräschning. Dels behöver de hitta forum för hur de 
ska arbeta med dessa frågor vad som ska ingå i själva erbjudandet, hur den ska paketeras och 
kommuniceras ut till kunderna samt hur de ska få det att fungera i verksamheten berättar han. 
 
Säljare 1 anser att detta beror till stor del på att den inte riktigt blev prioriterad vare sig i  
implementeringsstadiet eller att det inte tillskapades tillräckliga resurser för att den skulle 
kunna skötas på ett tillfredställande sätt anser han. Vidare så skapades inte samma stora 
projekt som det görs idag och organisationen var betydligt mindre vilket har gjort att 
förutsättningarna har förändrats. 

”Det har tidvis hamnat i fullständig glömska, det kan man ju se om inte 
annat på det sätt vi tar betalt, det låga priset. Så nu är ambitionen en 
helt annan.”  

Andra problem med tjänsten är att den varit svår att kommunicera upplever Säljare 1 och nu 
krockar till viss del även namnet med en produkt som heter Tryggel och som står för något 
helt annat, nämligen ett elavtal som innebär att det kan tecknas om. Driftteknikerna som är de 
som i huvudsak sköter servicen av anläggningar är kritiska till vilka förutsättningar de ges och 
är inte tillfredställda med hur de försatts att utföra sina arbetsuppgifter.  

5.4.2 Det nya tjänstekonceptet 
Dessa tankar har utvecklats till idéer om ett nytt tjänstekoncept med energitjänster för att 
hjälpa kunderna att effektivisera sina energianläggningar och Marknadschefen berättar att det 
finns en hel del som kan göras inom detta område. Det gäller dock att hitta det kunden vill ha 
och är villig att betala för, men det är också viktigt att det går att integrera internt i 
verksamheten. Med anledning av detta har de nu inlett ett projekt där Säljare 1 som arbetar 
som marknadsingenjör fungerar som projektledare. I dagsläget fokuserar projektet på att 
utreda vilket intresse det finns kring detta bland kunderna. Det har under våren gjorts en 
marknadsundersökning för att ta reda vilka attityder och behov kunderna har. Tidigare har det 
också genomförts ett pilotprojekt som innefattade ett test för hur energitjänster skulle kunna 
fungera. Förslaget innefattade bland annat en kartläggning av kundens värmeanläggning med 
åtgärdsförslag för optimering av energiförbrukningen. Det finns ett tydligt intresse för 
konceptet och projektgruppen som arbetar med detta har tilldelats preliminära ansvarområden 
inför en eventuell lansering. Det har börjat diskutera kring hur tjänsten ska kommuniceras 
men upplever att det finns vissa svårigheter att nå ut med budskapet. Det finns även tankar på 
att energitjänster även ska kunna erbjudas till villakunder men det får än så länge vänta tills 
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efter sommaren, berättar Säljare 2. I övrigt berättar han att de även tillhandahåller 
installationer av fjärrvärme som kan ses som en tilläggstjänst till fjärrvärme. I början när 
arbetet med fjärrvärmeinstallation inleddes var det vanligt att fjärrvärmen bara drogs fram till 
huset, men idag är de långt inne i själva anläggningen och jobbar, samt även de delar av 
ventilationen som hör ihop med värmen. När det kommer till service finns det inget avtal som 
Tryggvärme för villaägare men de har en del konsulter de samarbetar med i ett reparations 
och underhållsavtal.  

5.5 Ledning 
För att få ledningens perspektiv på tjänsteutveckling och vilka hinder och stöd det finns att 
utveckla nya tjänster i Energibolaget gjorde vi intervjuer med marknadschefen, 
kundservicechefen samt för att även få in ytterligare en synvinkel även företagets miljöstrateg.  
Inledningsvis fick respondenterna berätta om sina respektive arbetsområden. Marknadschefen 
ansvarar för försäljning, marknadsföring och information av alla tjänster och produkter på 
Energibolaget. Han ingår även som en del av styrgruppen för projektet med att eventuellt 
införa ett nytt tjänstekoncept i företaget. Kundserviceschefens främsta arbetsuppgifter innebär 
att skapa förutsättningar för att kundservicegruppen på företaget ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter, denna enhet servar alla affärsområdens kunder med allt vad gäller offerter, 
utskick, prisförslag och avtal. 
 
Miljöstrategen är direktunderställd VD och arbetar med miljöledning och företagets 
miljöledningssystem, har hand om alla revisioner och kontakten med olika myndigheter. Han 
har också hand om utvecklingsfrågor, det som rör forskning samt representera Energibolaget i 
olika branschorganisationer. Internt arbetar han med att hålla ihop miljöfrågorna, utbilda 
personalen och fungerar som en typ av controller för att se till att verksamheten gör det de 
ska. Mot VD har han också en viktig roll  

” …jag brukar lite skämtsamt säga att min roll är att hålla honom borta 
från fängelset. Det är komplicerat och ett stort regelverk att det är lätt 
hänt att saker och ting faller mellan stolarna om man inte passar sig och 
då kan man ju helt enkelt bli åtalsanmäld, det finns ju många sådana 
här administrativa fällor, som att miljöpåverkan måste rapporteras” 

5.7.1 Arbete med nya idéer och utveckling  
På Energibolaget är ambitionen att försöka fånga upp alla bra idéer och använder sig av en rad 
olika forum för detta. Kundservicechefen berättar att en viktig källa är de synpunkter som 
kommer från kunderna och här har kundservice en viktig roll både i form av att föra vidare 
synpunkter på nuvarande produkter och tjänster men också de mer vardagliga som att 
exempelvis att fakturan inte är tydlig nog eller sådant som de måste bli bättre på att informera 
om. När det gäller att ta initiativ och leda arbetet med att ta fram nya tjänster eller produkter 
har dock inte kundservice någon framträdande roll, och de varierar i vilken utsträckning de är 
delaktiga i denna typ av arbete.  
 
Även Marknadschefen framhåller vikten av att lyssna på kunderna och att det är där mycket 
av idéerna föds. Han anser att det är viktigt med ett tillåtande klimat och att uppmuntra 
personalen till att framföra de idéer som uppkommer, inte nödvändigtvis i formella forum. 
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”jag tillhör dom som inte tror att förslagsverksamhet är det viktiga vi 
har ju förslagsverksamhet och det ska vi säkert ha men jag tror inte att 
det är där man ska förvänta sig mirakel utan jag tror att det måste 
hända hela tiden i verksamheten.” 

Han menar att det lika gärna kommer fram bra idéer under exempelvis säljmöten som vid 
fikabordet. Svårigheten som han ser det är att hålla intresset vid liv trots att alla idéer inte går 
att genomföra, det gäller då att som chef ge ett bra svar och att visa att det är en bra idé och vi 
tar den till oss, men att under nästkommande period kan den inte realiseras. Han menar att 
detta är en av de största utmaningar han har som chef, att förklara att idén kanske är för långt 
ifrån det som de för tillfälligt måste fokusera på. Detta är en svår balansgång och 
Kundtjänstchefen har uppfattningen att kundtjänstpersonalen upplever det som svårt att få 
gehör för synpunkter. 

”många gånger kan det nog handla om att ingen har tid att lyssna och 
ta till sig, allting rusar ju på.” 

En annan viktig faktor är att försöka fånga upp nya influenser i omvärlden. För detta finns 
mer formaliserade möten som särskilda omvärldsmöten på ledningsnivå och även de 
säljmöten som hålls på marknadsavdelningen. En annan mer formaliserad kanal för detta är 
det förslagsforum som finns på Intranätet. 

5.7.2 Införande av nya tjänster/produkter 
För att ta fram nya produkter finns produkt och säljansvarig, som jobbar fram koncept berättar 
Kundtjänstchefen. Ofta får även kundservicegruppen vara med och påverka inför lanseringen.  
 

”Dom kan ju göra det tillsammans med oss, att de ställer frågor och har 
funderingar om hur ett lämpligt upplägg borde se ut” 

De har informationsmöten där detaljer kring produkten, som fördelar, nackdelar och priser 
diskuteras. Mycket information går ut via e-post för att alla ska ha en chans att ta del av 
informationen, om någon exempelvis varit borta. Detta gäller inte bara för nya produkter utan 
även för den kontinuerliga uppföljningen, när något som rör befintliga produkter korrigeras. 
Uppföljning är också en viktig punkt enligt Kundtjänstchefen för att fånga upp om de nått ut 
med produkten eller tjänsten och hur efterfrågan ser ut. Utbildning har också en central roll i 
företaget när något nytt ska införas. Marknadschefen berättar att de på senare år har blivit 
bättre på att göra projekt av utvecklingsarbeten. Som exempelvis arbetet med framtagandet av 
nya produkter och tjänster.    
 

”det är viktigt, annars tenderar det att bli något som ska göras på ledig 
tid eller med vänsterhanden, att inte få till en tillräcklig struktur på 
själva jobbet” 

Det har även börjat arbeta kring utvecklingsarbetet med energitjänster, det nya 
tjänstekonceptet som de planerar att eventuellt införa inför nästa årsskifte. Det är viktigt att 
det finns en ansvarig person, en projektledare, och att det finns en styrgrupp som kan 
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utvärdera resultaten och ta de övergripande besluten. Marknadschefen berättar att det är 
viktigt att de inblandade vet vem som är beställare och vem som har initierat projektet, samt 
att de som ska bidra med sin kompetens är namngivna så att det inte är otydligt om vilka som 
ska jobba med de olika delarna i projektet. 

”ett bra sätt då är att dela upp det i olika delar, att man gör en liten 
förstudie där man gör en grovsortering att det här är faktiskt intressant, 
man har gjort en grovkalkyl och det här kan vara nått. Sen kommer 
man till en milestone när man säger förkasta eller gå vidare” 

I detta skede operationaliserar det antingen vidare ett steg för att närma sig en färdig produkt 
eller så läggs projektet ner. Att komma fram till en färdig produkt eller tjänst kan bestå av tre 
eller fyra steg beroende på vad det är för typ av tjänst. Ibland kan det räcka med att någon på 
IT gör några förbättringar på hemsidan för att det ska fungera smidigare, då kan 
utvecklingsperioden gå snabbare. Sen poängterar han att det är viktigt att avgöra när projektet 
börjar kosta pengar. När de nått till det stadium att ett koncept ska utformas så kanske en 
reklamfirma ska kopplas in eller en IT-konsult, då börjar det kräva mer resurser vilket gör att 
mer noggranna avvägningar måste göras och då menar han att det är viktigt att de här 
avstämningspunkterna finns. Projekten utvärderas sedan på ledningsnivå, beroende på vilken 
typ av produkt eller tjänst det är kopplas de ansvariga in och involveras i beslutet. Är det dock 
något som Energibolaget tidigare inte har sysslat med kanske koncernledningen kopplas in 
pm det ligger utanför bolagsordningen för de som företaget är avsett att hålla på med. Detta 
poängterar han inte som något unikt för kommunala bolag utan förekommer även inom 
privata, eftersom det alltid finns en ram för vad som ska utföras.  
 
Kundservicechefen anser att personalen idag är mer mottagliga för nya arbetsuppgifter om 
hon jämför med när hon började för två år sedan,  

”idag utgör det inget problem, men det gäller ju att de får en förklaring 
för varför man gör som man gör, för vi har ju ändrat på ganska mycket 
på senaste året. Och det har ju fungerat bra, bara man får förståelse och 
att de samtidigt känner att nu måste jag inte kunna detta pang bom utan 
jag får en inkörningsperiod på det.” 

Hon berättar att de försökt vara tydliga med att ha ett öppet klimat där det är okej att göra fel 
och att de har möjlighet att ta lärdom av den kunskapen nästa gång. Människor tar olika lång 
tid på sig att ta till sig förändringar, det är viktigt att vara medveten om detta och försöka hitta 
en balansgång.  
För att få med alla på samma linje är information och kommunikation viktiga faktorer, det 
anser Marknadschefen att de är duktiga på.   
 

”det tycker jag att vi är ganska duktiga med på marknadssidan vi sysslar 
ju med kommunikation och information det där med att förankra internt 
det tycker jag att vi är ganska bra på och det handlar ju om att vara ute 
och träffa medarbetarna och berätta om vad som är på gång och ofta 
har vi ju ett själv intresse i det eftersom vi behöver deras hjälp” 

Han berättar att när det handlar om ett visst affärsområde där det finns en efterfrågan på 
exempelvis effektiviseringstjänster, är det viktigt att kommunicera detta till de som arbetar 
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med dessa frågor, det är så de kan lägga grunden och skapa en medvetenhet hos de anställda. 
Det blir betydligt lättare att i ett senare skede komma med en idé om de sedan tidigare vet att 
det finns ett behov och vad det innebär. Andra insatser för att medvetengöra personalen om 
marknadsförhållanden genomför han föreläsningar om den nöjdkundindex- undersökning som 
de utfört de senaste åren. Detta för att personalen på något sätt ska få ett kvitto på hur 
kunderna upplever företaget och de produkter och tjänster som erbjuds och lättare kunna hålla 
kundfokus i sitt arbete. Han menar att detta är något som ledningen måste ta som sitt ansvar 
att föra fram på ett tydligt sätt. 
 
Kundservicechefen berättar att det kan variera hur mycket information de får inför en 
förändring. Det kan vara lite från person till person och berättar om en av de produktansvariga 
som tidigare själv arbetat på kundservice är väldigt duktig på att förbereda och informera och 
vet på förhand vilka frågeställningar som kan dyka upp för kundtjänst. Det genererar en bättre 
möjlighet till dialog och skapar bättre förutsättningar än när de bara får ett papper i handen 
med lite information. Hon poängterar också vikten av att informationen finns att tillgå på 
olika sätt, att förutom muntligen även kunna ha ett skriftligt dokument att läsa i efterhand och 
gå tillbaka att titta i. Hon menar att medarbetarna tar till sig information på olika sätt och att 
det är viktigt att informationen finns skriftligt samt att det finns någon typ av uppföljning efter 
en tid så att personalen får möjlighet att komma med tips och idéer, och vad som varit bra 
eller svårare att hantera.  

5.7.3 Senast införda tjänst 
Senast Energibolaget införde en ny tjänst var det en tjänst med ursprungsmärkt el. Här ansåg 
de från ledningen att det var viktigt med en snabb ”time to market” (lansering).  
 

”ofta när man är och kämpar på och det är lite tufft då är känslan ofta 
att det tar för lång tid innan man får ut det, man vill så mycket, man vet 
vad kunden vill ha, men det är en stor process” 

Marknadschefen förklarar att det alltid är en avvägning det här med hur lång tid en lansering 
får ta. Kundservicechefen tar också upp att det hade varit bra om de fått vara mer delaktiga i 
just den lanseringen. Detta för att kunna ha argument och information till hands när kunden 
ringer och har frågor.  
 
Kundservicechefen berättar att det är bra med mer praktiska metoder för att introducera 
förändringar. Metoderna har de använt sig av det senaste året när ett nytt kampanjverktyg 
infördes. Då har personalen både fått en manual att arbeta med och genom att ta små steg 
utökat eftersom samtidigt som de följt upp eftersom med vad som var bra och vad som var 
dåligt samt att de har fått komma med förslag på förändringar. Hon berättar att detta har varit 
en uppskattad metod.    

5.7.4 Kommunikation 
Kommunikation ett utav Energibolagets ledord och en strategi de har när det gäller den 
interna kommunikationen är just att använda sig av alla tänkbara kanaler, berättar 
marknadschefen. Det räcker inte med en anslagstavla längre. 
 

”jag brukar säga att vi ska publicera oss överallt hela tiden, för den 
gamla tidens anslagstavla det är förbi” 



47 
 

Kundservicechefen berättar att kommunikationen sker på olika nivåer, dels på chefsnivå, där 
hon har möjlighet att informera de andra cheferna om det som händer hos dem, och dels på 
avdelningsnivå, där respektive chef håller sina informationsmöten. På kundservice har de 
informationsmöten en gång i månaden. Hon ser dock en fara i att de hinner gå så pass lång tid 
mellan träffarna håller just nu på att boka in tätare möten. Mer akut information går ut via 
mejl, så att det kan uppmärksammas så fort som möjligt. Det är dock viktigt att göra en 
avvägning om det är något som kräver en dialog och möjlighet att ställa frågor, då kanske det 
är bättre att kalla till ett möte menar hon. 
 
De har också just nu ett mål att få folk att använda sig av deras intranät, det menar 
Marknadschefen är en överlägsen kanal när det gäller snabbhet och det är viktigt att ha 
respekt för att det finns människor som jobbar på olika ställen geografiskt i företaget. Det 
finns även de som arbetar skift och inte alltid är på jobbet samma tid som övrig personal för 
att ta del av den dagliga strömmen av information.  
 

”det gäller att vi kan jobba via olika kanaler, intranät, personaltidning 
hemsida personalmöten VD och alla möten som vi har. Det är en tung 
intern strategi” 

Energibolaget har också en informationspolicy där de ställt upp riktlinjer för hur både intern 
och extern information ska hanteras. För att få en bra kommunikation mellan gränserna är det 
viktigt att hela tiden modifiera formerna för de möten de har och Marknadschefen påpekar att 
det är viktigt att ha i åtanke att ett upplägg för ett taktiskt möte som var gångbart för tre år sen 
är kanske inte relevant idag. 
 

” det räcker inte att bara göra det som står i boken, strategisk nivå, 
taktisk nivå, operativ nivå. Du måste liksom hela tiden jobba med det, 
vilka frågor som är aktuella, var kommer energitjänster in, vem ska 
prata om det när då? Vilka ska vara med.”  

Att skapa aktualitet i den fråga som ska lyftas är en ständigt återkommande utmaning. 
Marknadschefen poängterar att samarbete mellan gränserna och kommunikation mellan 
gränserna inte riktigt är samma sak, men att det hänger ihop på något sätt och det blir lättare 
att samarbeta om informationen kan överföras mellan gränserna på ett effektivt sätt. 
Kundservicechefen berättar att informationen mellan gränserna är något de sliter med särskilt 
eftersom de på kundservice har kontakt med samtliga affärsområden. Hon anser att det inte 
fungerar helt tillfredställande i dagsläget och att de skulle kunna bli bättre på att ha en dialog 
emellan enheterna. De marknadsmöten som företaget har genomförs tre gånger per år och då 
är det främst strategiska frågor som berörs och att lite tid ges åt de mer vardagliga frågorna. 

5.7.5 Utvecklingsmöjligheter 
När vi diskuterar hinder och stöd med nya idéer som tjänster så berättar Marknadschefen att 
han kanske inte upplever att folk är bokstavligen negativa till nya idéer men att det kan finnas 
en tröghet och ett slags omedvetet motstånd. Det som han upplever som svårast är kanske inte 
just att ta till sig nya idéer utan snarare överge de gamla.  
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”har du en bubbla, en ballong eller en låda så ryms det bara så mycket i 
lådan och vi är ett gammalt bolag och då är det svårt att sluta och göra 
en del saker” 

Han menar att om detta överförs till tjänster och produkter så är det ett viktigt beslut att 
överväga i fall något ska adderas tillverksamheten, vad ska då avvecklas? Han upplever att det 
organisationen måste bli bättre på är att ta det obekväma besluten, även om det är viktigt att 
överväga hur kunden kommer att reagera i fall något försvinner.  
 
Kundservicechefen upplever att det är svårt att svara på vad kundservicefunktionen behöver 
veta inför en lansering av nya tjänster och anser att det är viktigt att tillvara på 
frontpersonalens erfarenheter eftersom det är dem som främst kommer i kontakt med 
kundernas frågor och reaktioner. Hon anser att kundservicepersonalen skulle kunna fungera 
mer som än säljfunktion än vad de gör idag, just eftersom de har en så nära dialog med 
kunderna och skulle kunna fånga upp det som efterfrågas på ett annat sätt.   

”där finns det mer att jobba på. För när man har dem på tråden, när 
dom ändå ringt in så har man ju ett guldläge att sälja in mera, och 
informera om att detta kan vi faktiskt erbjuda er utifrån ert behov” 

Även de tekniska systemen kan vara en källa till både nya möjligheter som exempelvis olika 
uppföljningssystem som de kan erbjuda till kunden via hemsidan, men de kan också vara en 
källa till bekymmer. Kundservicechefen berättar att de har ett bra system som hon inte tycker 
att man ska klaga på, men att företaget måste ha en förståelse för den datamognad som 
organisationen har och att den kanske inte alltid motsvarar systemen. 
Det finns funktioner som inte fungerar tillfredställande i systemet som exempelvis arbetet 
med uppföljningar och rapporter berättar hon, detta kan göra att det uppstår viss frustration, 
som kan vara svår att hantera. Det som också kan upplevas jobbigt och en källa till konflikter 
är att en del anställda har lättare att anamma nya system medan andra inte gör det. Det blir då 
svårt att veta på vilken nivå alla befinner sig på och vilken kompetens som verkligen saknas.  
 
När det kommer till konceptet energitjänster och kommunikation internt är det ingen i 
ledningsgruppen som tror att det skulle kunna uppstå några problem. Miljöstrategen tror att de 
internt har en bra förståelse för detta och att det kommer att vara lättare att kommunicera det 
internt än externt. Han ser att möjligheterna med att lansera effektiviseringstjänster är många. 

”det är ju en alldeles lysande idé som stämmer väl överens med vår 
miljöimage och vårt varumärke och det vi står för, jag tycker att det 
känns helt rätt”.    

Han tycker dock att det är viktigt att poängtera att vara tydliga med syftet med att erbjuda 
dessa typer av tjänster, och att alla i företaget ska vara medvetna om varför företaget gör det. 
När de både säljer energi och även ska hjälpa kunderna att använda så lite som möjligt kan det 
ju uppstå en intressekonflikt. 

”där får vi vara tydlig med att vårt ansvar inte är att absolut kränga så 
mycket värme som möjligt, utan tvärtom se till att kunden får ut största 
möjliga nytta för sina pengar. Och att det inte är ett självändamål för oss 
att bygga stora anläggningar och elda flis utan kan vi skjuta på 
investeringar med hjälp av effektivisering och skuta på tunga 
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investeringar som vi har haft och kommer att ha i framtiden så är det 
värt för oss också” 

Det gäller bara att försöka reda ut begreppen, menar han, så att även kunden förstår varför vi 
gör detta. Han tar ett exempel som dykt upp den senaste tiden om de så kallade passivhus som 
nästan inte kräver någon energi. Även i detta fall måste Energibolaget vara tydliga med att 
skicka ut rätt signaler. Bolagets ambition är ju inte att få folk att fortsätta bygga dåligt 
isolerade hus utan snarare vara med i utvecklingen och vara positiva till nya idéer. 
 
Det finns en fördel i att klimatfrågan är ett viktigt samtalsämne just nu, även om 
Miljöstrategen som har arbetat med miljöfrågor i över 20 år inte ser detta som någon ny 
upptäckt. Energibolaget har varit ute tidigt med att långsiktigt jobba med att reducera sin 
klimatpåverkan, vilket han anser är något de ska fortsätta med. 

”den imagen och även de här tjänsterna tycker jag att man ska sälja 
eller i alla fall nämna klimat biten det är nog inte helt fel.” 

5.8 Säljare 
I säljargruppen har vi intervjuat två så kallade marknadsingenjörer. De har varsitt 
ansvarsområde inom värme och till stor del arbetar de med att sköta avtal med nya och gamla 
kunder, hantera utbyggnadsplaner och skapa goda kundrelationer. Säljare 1 är 
produktansvarig för fjärrvärme och fjärrkyla. Säljare 1 ansvarar för allt utom villor och 
småhus som Säljare 2 ansvarar för. Just nu byggs det väldigt mycket småhus ca 500-600 per 
år, till sin hjälp har han en medarbetare som tar hand om de flesta hembesök, samt två 
medarbetare på kundservice. Till villakunderna dras det även bredband där de har ett 
samarbete med internetbolaget som är en del av moderbolaget. Säljare 2 arbetar till största 
delen som samordnare och projektledare, och jobbar mycket med offerter både med att ta 
fram nya och förbättra det de gamla. Den senaste tiden har säljarna även genomfört utbildning 
ute hos några samfälligheter, fastighetsägare och även ett företag. Utbildningarna berör 
fjärrvärme och energi i allmänhet, med tips och råd kring skötsel och uppföljning.  

5.8.1 Arbete med nya idéer och utveckling 
Både Säljare 1 och 2 är väldigt fria i sina roller och de har båda projektledaransvar för olika 
projekt vilket gör att de har möjlighet att själva påverka hur exempelvis utvecklingsarbete ska 
gå till. Klimatet för att fånga upp nya idéer är väldigt öppet och de upplever båda två att vem 
som helst kan komma med idéer.  

”den här organisationen karaktäriseras av att man har ett väldigt stor frihet, man 
blir inte styrd så där våldsamt utan man kan göra det man tycker är roligt också, 
och jag tycker att det är fantastiskt att man kan ha det så.”  

När det gäller delaktighet påpekar Säljare 1 att det är viktigt att prioritera eftersom det är svårt 
att vara delaktig i allt till hundra procent. Det är dock viktigt att se till att inte något kommer i 
kläm och att det klargörs vem som ska göra vad, annars blir det lätt en hel del efterarbete som 
följd. De är inte alla som har någon direkt arbetsbeskrivning utan mer en 
funktionsbeskrivning vilket är något som han själv trivs bra med, och som han ser det leder 
det till att det finns utrymme för egna initiativ som exempelvis nya projekt.  
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När det gäller villasidan berättar Säljare 2 att idéerna oftast kommer till främst genom de 
eldsjälar som arbetar med olika typer av utvecklingsarbete och att allting bygger på intresse. 
Han har också mycket hjälp av en driven kollega som är ute hos kunderna mycket och som 
själv har ett stort intresse av energi och utveckling, vilket ger upphov till mycket idéer. Det 
finns oftast inga formaliserade rutiner kring idéer och mycket sker runt fikabordet berättar 
Säljare 2 . 
  
Det finns även en förslagslåda på intranätet, där personalen kan bli uppmärksammade för nya 
idéer. Tidigare fanns en tradition att det oftast var tekniska lösningar som honorerades men 
det behöver det inte vara längre. Enligt Säljare 2 har förslagsverksamheten gett varierande 
gensvar i deras fall, en gång fick de en trisslott. Han anser att detta skulle kunna stödjas i 
större utsträckning, sen upplever han att det är svårt för förslaget att hamna i rätt händer. Han 
berättar om att de vid ett tillfälle fick avslag på en idé, men att de senare i ett annat forum 
ombads att delta i en referensgrupp som var intresserade av att utveckla idén.  
 
Säljare 2 berättar att han känner sig delaktig i utvecklingsarbetet. Men han upplever att det 
ibland får skötas med vänsterhanden och förväntas utföras utöver det vanliga jobbet. 

” Det är ingen som hindrar en att gå vidare med det så på så sätt så 
uppmuntras man ju, men samtidigt så får man ju ingen extra tid för det 
utan det ska ske på sidan om så på så sätt är det är lite si och så med 
uppmuntran. Det skulle kunna vara bättre.” 

Säljare 1 och 2 har båda jobbat länge i företaget och har en ganska bra uppfattning om var de 
ska vända sig med idéer och oftast blir det till den närmsta chefen. I dag är de också mer noga 
med att faktiskt försöka göra projekt av idéerna. Då skapas det automatiskt förutsättningar 
genom att tid avsätts och att projektet får en budget. På så sätt blir det också mer synligt även 
för andra delar i organisationen, berättar Säljare 1. När Säljare 2 ska inleda sitt arbete med 
energitjänster berättar han att det då måste skapas ett formellt projekt även där så att han kan 
avsätta mer tid, där finn inget förutbestämt arbetssätt med projekten utan de styr själva över 
hur riktlinjerna ska se ut. För att skapa ytterligare ett forum för att arbeta med utveckling och 
bolla idéer med varandra har de både en arbetsgrupp och en planeringsgrupp, även med de 
funktioner som inte sitter på samma kontor men som tillhör samma affärsområde. På så sätt 
kan de få en bättre dialog.  

5.8.2 Kompetens 
För att utveckla sin egen kompetens, har de på Energibolaget väldigt goda möjligheter att få 
gå utbildningar eller gå på olika typer av seminarier. Säljare 1 berättar att företaget är 
välvilligt inställda till egna initiativ och kompetensutveckling. Sen har de också beslutat att de 
ska få gå en utbildning för att bli certifierade för energideklarationer. Säljare 2 berättar att det 
främst är för att de ska innesitta kunskapen och kunna besvara kundernas frågor.  Han berättar 
vidare att det nästan inte finns några hinder för att utveckla sin kompetens på företaget, det är 
de väldigt måna om. När det gäller utbildning kring de tjänster och produkter de ska sälja 
arbetar de rent tekniskt utifrån affärssystemet CAB, Säljare 1 menar att där finns det mycket 
att lära för att bli riktigt duktig. Han upplever dock ibland att det kan finnas en viss övertro till 
dessa typer av system.  
 
Han berättar att han även själv upplever sig ibland ha för mycket att göra och tror att det är 
individberoende, men att det är viktigt att få släppa en del ibland för att kunna fokusera på det 
som är viktigt. Exempelvis att skriva avtal som är en del av hans arbetsuppgifter är ofta en 
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process som han tvingas skynda på av tidsskäl. Han menar att det finns en risk för att det blir 
ogenomtänkt och att det senare dyker upp faktorer som borde ha beaktats. När det gäller stöd 
och verktyg i organisationen upplever han att det finns tillräckligt, särskilt när det kommer till 
anpassade datasystem. Ibland kan det nästan kännas som om alla dessa stöd kan skapa en viss 
osäkerhet och Säljare 1 menar att om man inte vet hur programmet är uppbyggt från början 
och vilka parametrar som ingår kan det vara lätt att inte riktigt veta vad det är man gör. Han 
förlitar sig själv nästan hellre på sin gamla bok i kalkylering just för att känna sig trygg med 
de beräkningar han gör och menar att det är väldigt viktigt med utbildning för att känna sig 
trygg med ett dataprogram där allt sker automatiskt. Detta eftersom de beräkningar han gör 
ofta innefattar många och varierande variabler vilket gör att det lätt blir fel om programmet 
inte laddas med rätt värden.  

”skaffar man ett kalkylverktyg så ska man också skaffa en ”maskinist” 
som följer med, en sån som vet vad det handlar om” 

Säljare 2 berättar att det inte är riktig allt som kan hanteras i affärssystemet, det är främst 
utvecklat för att hantera det administrativ med el och nu även fjärrvärme. När det vidare 
kommer till byggfasen som systemet inte riktigt är anpassat för blir det för krångligt och inte 
användbart vilket har gjort att de exempelvis hanterar byggskedet vid sidan av för att komma 
tillbaka till det och fakturera i ett senare skede. Systemet är också relativt nytt på fjärrvärme 
och samtidigt är det många nya användare så det krävs en hel del utbildning i nuläget berättar 
han. Fördelen med att det är många nya menar han är att de får tillfälle gå igenom systemet 
igen och även som han säger rita upp alla flödespilar och kartlägga verksamheten på ett annat 
sätt än när det bara går av sig själv.  
 
Idag upplever de båda säljarna att personalomsättningen är högre än vad den var tidigare även 
om den är relativt låg på Energibolaget. Detta behöver inte enligt Säljare 1 vara något negativt 
utan snarare positivt i den bemärkelsen att stagnation motverkas och att det idag inte är lika 
nödvändigt att föra över kunskaper mellan generationer som det var tidigare. 

”vad är då kompetens för något det är kanske så att den där 
kompetensen, egentligen behöver man inte den utan det finns andra 
kompetenser som lika bra uppfyller eller fyller dom här luckorna, som 
blir då, och sen ska vi ju komma ihåg att våra kunder det är ju också 
såna som då blir flyktiga, man har liksom ett likadant tänk” 

5.8.3 Införande av nya tjänster/projektarbete 
När en ny tjänst ska införas eller ett projekt startas kan det gå till på lite olika sätt i 
organisationen. Säljare 1 berättar att det brukar gå till så att de samlar ihop en grupp med dem 
som är berörda, sen utarbetas det en plan som sedan sjösätts. Implementering är något han 
anser att de bör lägga möda på för att de framgångsrikt ska kunna arbeta med den nya tjänsten 
eller produkten. Det är viktigt att få acceptans och att det är känt ute i organisationen vad det 
är som ska ske. Han tror att det finns mycket att vinna på att arbeta med detta lika mycket som 
de gör externt. Han berättar också att de på senare tid också fått upp ögonen hur viktigt det är 
att även inkludera andra berörda även utanför projektgruppen. 
 
 
När nya projekt startas så är första steget att tillsätta en projektgrupp och sedan även en 
styrgrupp som fattar beslut och värderar utfallet av projektet. Han uppskattar dock att han som 
i detta fall med energitjänster fått bidra med mycket egna riktlinjer. Exempelvis eftersom 
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projektet startade med att endast innefatta affärsområde värme men att de under projektets 
gång identifierat ett behov av att det även skulle innefatta andra affärsområden.  

”… man kan ju tänka sig att om affärsområdeschefen har skrivit en 
beskrivning av det här projektet på ett sådant sätt som gör att man i 
princip bara har en smal väg att gå, kan skapa begränsningar men det 
finns alltså ingen sådan utan det är upp till arbetsgruppen att utforma 
vad man tycker ska vara med och så har man då en dialog med 
styrgruppen” 

Det kan ibland upplevas som svårt att veta när projektet slutar och när den är implementerad i 
verksamheten. 

”ett projekt det ska ju karaktäriseras av en början och ett slut och det 
där slutet ser man sällan det liksom flyter ut i intet eller ut i vardagen 
och det verkar som att det där är något man måste vara mer 
uppmärksam på och verkligen markera när, nu är projektet slut och nu 
är det verkligheten som tar vid, nu får det här klara sig själv ungefär.”  

Inför projektet med energitjänster för villakunder poängterar Säljare 2 att det viktigaste är just 
att frigöra tid, eftersom en nystart tar mycket tid men också energi av dem som ska jobba med 
det. Han planerar också att de skulle ha genomfört en liten kundundersökning för att få en 
diskussion med kunden, exempelvis genom en gruppdiskussion. Detta för att skapa en bättre 
grund att stå på och skapa goda förutsättningar för att lyckas. 

5.8.4 Kommunikation 
Kommunikationen på marknadsavdelningen upplever både Säljare 1 och 2 fungerar bra, de 
sitter i nära anslutning till varandra och har mycket personlig kontakt. Det som upplevs som 
det största problemet är när de befinner sig på olika ställen geografiskt som el och bredband 
eller att de inom affärsområdet värme har personal som arbetar en mil ifrån huvudkontoret. 
Med dem har de inte möjlighet till de dagliga fikakontakterna vilket gör att en del kan missas. 
Varannan vecka har de ett arbetsmöte och även större möten och Säljare 2 upplever att de har 
relativt bra samarbete och kommunikation. Även säljarna som sitter väldigt nära varandra har 
en bra kontakt samt att de har säljmöten där de kan dela med sig av sina erfarenheter och om 
det rör sig om gemensamma kunder har de möjlighet att göra avstämningar.  
 
Det blir mycket telefonkontakt men Säljare 1 berättar att han strävar efter att få en personlig 
kontakt, mailkontakt fungerar men det är svårt att föra någon vidare dialog. Tillgång till 
information ser ingen av dem som ett problem och Säljare 2 påpekar att mycket ligger på den 
enskilda att faktiskt ta ansvar för att ta till sig den information som denne behöver. Säljare 1 
berättar att tillgången till information har förändrats väldigt mycket under hans tid på 
företaget, och att de idag arbetar betydligt mer isolerat än de gjorde tidigare, mycket på grund 
av att organisationen har växt men att det gör just att ansvaret att ta del av informationen 
ligger på honom själv. 

”Det har gjort också tror jag att vissa människor sitter lite i ett tomrum 
idag när det gäller just den frågan och man arbetar mycket mer isolerat 
än man gjorde tidigare och man är sämre informerad kort sagt” 
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Intranätet är ingen stor källa till information, Säljare 2 berättar att han tittar på intranätets 
förstasida det första han gör på morgonen och sen stänger ner den. Det skulle kunna fungera 
bättre, menar han, men anser dock att det som handlar om företagsinformation på intranätet är 
viktigt att det finns tillgängligt och att det ska fungera som en slags anslagstavla. 
 
När det gäller hur de ska kommunicera det budskap som företaget vill nå ut med sina 
produkter, skulle de inom fjärrvärme vilja ta fram en policy om varför de säljer fjärrvärme 
som alla får ta del av. Det är meningen att det ska vara det första uppvärmningsalternativet 
och att det ska gå framför el, men just information om olika energikällor borde enligt Säljare 
2 finnas nedskrivet på ett papper som alla kan ha med sig även i dialog med kunden. I 
dagsläget finns inget övergripande dokument som spänner över hela organisationen utan 
mycket får de hitta på själva.  
 
Inom projektet med energitjänster som fortfarande är i ett tidigt stadium finns det en 
projektdagbok eller en blogg som kan finnas till hands för att följa med vad som händer, 
berättar Säljare 1. Han menar dock att det är lite olika hur människor fungerar, vissa 
fullkomligen suger i sig information medan andra inte har samma intresse, vilket är viktigt att 
komma ihåg. Ibland kan det bli lite intensivt, telefonen ringer och det skickas mejl som både 
kommer till datorn och mobiltelefonen, de har även tillgång till programmet Outlook och 
vissa andra program för att kunna jobba hemifrån. Det gäller att skaffa sig en distans till 
informationsflödet vilket Säljare 1 anser att han har gjort. 
 
Ibland är det viktigt att kunna ha en god kommunikation mellan affärsområdesgränserna. 
Säljare 1 berättar att när de har kundansvar som de har för vissa större kunder, har han ett 
helhetsperspektiv och där är de inte bara intresserade att få information om fjärrvärme vilket 
gör att han måste uppdatera sig om exempelvis elpriser och dylikt. Ibland kan han också ta 
med sig någon från en annan enhet som resurs för att kunden ska få bästa möjliga 
information. Han tror dock att denna kommunikation skulle kunna bli bättre, även om han har 
en bra dialog med exempelvis krafthandlarna. Det kan vara just i kommunikationen med 
kunderna som de nästan förutsätter att de ska vara helt uppdaterade på alla områden. Däremot 
kan det vara nyttigt menar han att ha lite bättre förståelse för varandras situation, att 
exempelvis de som arbetar med produktion får en bättre insikt i att det är på marknadens 
villkor vi lever och tvärtom, de är ju i beroende av varandra.  
 
Konceptet med energitjänster är något han poängterar kräver en god kommunikation internt 
för att alla ska vara medvetna om vad det ska komma att innebära. Det handlar ju om att de 
ska sälja mindre energi vilket Säljare 1 menar kan vara svårt att föra fram internt, att sälja 
mindre när många tänker att de egentligen borde sträva efter att sälja mer kan ju vara ett 
dilemma.   

”jag tror att vi ska lägga ned mycket möda på just den där biten att 
kommunicera liksom skapa acceptans för varför vi ska göra det här. 
…att kommunicera en tjänst är ju lite knepigt..” 

Organisationer är aldrig starkare än sin svagaste länk poängterar Säljare 1 och att 
kommunicera ut budskapet med de produkter och tjänster de säljer tror han är jätteviktigt för 
att få den acceptans som behövs för att även kunna sälja produkten utåt till kunderna. Han 
nämner månades fråga och föreslår att de även borde göra ett alternativ som fokuserar på att 
det är viktigt att kunderna efterfrågar det som erbjuds. Han berättar om en annan möjlighet för 
detta vilket är ett nätverk för energitjänster som en av branschorganisationerna har bjudit in 
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dem till. Detta tror han kan hjälpa till att göra det mer vedertaget, vara en källa till idéer och 
att de även tillsammans kan lära av varandra, just för att kunna erbjuda det lilla extra. 

”det pratas om att man ska sälja någonting som heter mervärde, men 
man har aldrig kunnat komma fram till något riktigt bra mervärde, vad 
menar man med mervärde?” 

Det som Säljare 1 kan se som ett hinder på vägen när nu energitjänster kan spänna över även 
andra affärsområden som exempelvis el, gäller det att ta hänsyn till fler faktorer eftersom el 
verkar på en mer konkurrensutsatt marknad, han berättar om några större elkunder i 
Stockholm som skulle kunna vara intresserade av energitjänster och vad Energibolaget kan 
erbjuda dem, men det blir genast lite mer komplicerat. När det gäller fjärrvärme finns inte 
samma hinder eftersom de verkar på en mer lokal marknad.  

5.9 Webbutveckling 
Webbansvarig på Energibolaget tillhör marknadsstaben vilket innebär att hans tjänst ska 
handla om allt som rör webbverksamheten på något sätt där kommunikationskanalen är hans 
domän och alla spektra kring koncernens verksamhet. 

5.9.1 Arbete med nya idéer och utveckling  
Webbansvarig arbetar ganska fritt med idéer och berättar om en förslagslåda på intranätet där 
de anställda kan lämna sina idéer. Men han berättar att han inte använder den utan i stället 
nyttjar sin stabspost som han säger för att söka upp det forum som är bäst lämpade för iden.  

”I mitt fall så överutnyttjar jag den här stabsrollen och känner att jag 
kan komma in i vilket sammanhang som helst som att sammanföra elnät 
och värme och driftsinformationen i samma rum, det gick inte första 
svängen men nu ska jag prova igen”.  

Vi undrar till följd av detta om det hela hänger på att ha rätt kontakter inom företaget för att 
lyckas. Först svarar han nej, sedan korrigerar han sitt svar och menar på att det finns en 
formell väg att gå genom de olika cheferna men att han samtidigt utnyttjar de mer informella 
vägarna, 

”Ja min grundpersonlighet är sån att jag undviker fasta strukturer till 
vilket pris som helst, fast det är konstig att jag jobbar med det som är 
mycket strukturerat” 

Webbansvarig berättar att det hela tiden pågår idé projekt och att detta är till följd av en lite 
väl hög projektglädje. Han menar att det startas igång för många projekt och det leder till att 
de inte tänker på konsekvenserna. Detta leder till problem i prioritering och att vissa projekt 
krockar med varandra vilket får konsekvenser på kvalitet och genomförbarhet. Webbansvarig 
efterlyser därför en projektgeneral som kan sköta prioritering och samordning. Han tror att ett 
projektråd med en projektmodell där de även har en typ av kravfångst eller idéfångst och en 
form av filter för bra och dåliga idéer skulle vara bra. Det skulle kunna handla om ett 
projektkontor för att koordinera de olika affärsområdena medan ledningen får fungera som 
filter för de olika affärsområdenas idéer. En följd som Webbansvarig menar kommer ur brist 
på koordinering är att marknadsföringen ofta inte hinner komma igång i tid. Han tror även att 
det är svårare att implementera tjänster än produkter då tjänster är svårare att kommunicera. 
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5.9.2 Införande av nya tjänster/produkter 
Webbansvarig berättar att hans roll i processen att införa nya tjänster och produkter är att 
skapa tänkesättet om hur den nya produkten eller tjänsten ska kommuniceras. Han utformar 
även ett urscenario för att sedan arbetar med detta mot en modellkund. Vidare utvecklar han 
systemet så att det möter de krav som den nya produkten eller tjänsten behöver för att fungera 
tekniskt.  
Webbansvarig berättar att han aldrig har fått någon utbildning men genom att han redan tidigt 
i processen är med vid möten och liknande så reder det sig själv, 

”Jag får veta tillräckligt mycket, tillräckligt tidigt” 

Han har istället funderingar runt hur de ska nå ut till kunden då vissa stora satsningar inte 
alltid når ut till kunden. Webbansvarig tycker att han får uppmuntran att utöka sin kompetens 
men anser istället att problemet ligger i personalresurser. Han berättar att de får monetära 
resurser men att det inte finns nog med personalresurser för att utföra och sköta lansering av 
nya produkter och tjänster. 

5.9.3 Kommunikation 
Webbansvarig berättar att det finns en hel del strategier runt kommunikation och att han 
säkert har fått ta del av dem åtskilliga gånger men att han inte kan återge dem. Det går ut en 
hel del e-post, men han menar på att det är ytterst sällan han läser dessa när de inte är direkt 
avsedda till honom. Vi fortsätter med att prata om hur kommunikationen ser ut mellan de 
olika affärsområdena. Han berättar att bland annat elnät har andra fikatider än de övriga så 
den informella kommunikationen dem emellan i bland uteblir. Men han tycker dock att det 
generellt finns en stor spridning av informell spridning mellan grupperna, men att det behövs 
en standardisering för att det ska fungera bättre, 

”den här koncernen har delat upp sig i affärsområden och dom har 
grenar och mellan dom här grenarna så kan det vara svårt med 
kommunikationen för att det finns en fiktiv gräns som är extremt reell 
för dem som jobbar inom det här va, jag sitter med mitt och jobbar” 

I övrigt anser han att det finns en stark friktion mellan de olika affärsområdena. Detta då det 
inte finns någon kommunikation om vad som föregår inom de olika projekten. Så uppgifter 
som egentligen skulle kunna samköras går miste om chansen att göra det. Webbansvarig 
berättar att konsekvenserna av detta på IT-sidan blir många och dyra licenser för singel 
användare. Han säger även att hans kommunikation med kundservice är informell och att han 
har försökt men inte lyckats med att standardisera kontakten med dem då detta leder till 
effektivitets problem. Vi frågar om den ”projektportal” som finns och som ska fungera som 
en informationsplats. Men han menar på att denna används bara av värme och Hanna som gör 
sin praktik hos Energibolaget, 

”Ja alltså det är ju så här att man kan dölja information genom att 
publicera information också och det är sällan det är viljestyrt, det är som 
man tror att bara för att jag publicerar det så blir det läst och så funkar 
det ju inte och det är ju egentligen mitt jobb i ett nötskal, hur ska man få 
den här informationen läst överhuvudtaget”. 

Han menar på att det inte finns tid och utrymme att hela tiden jaga information och får berätta 
om hur interna budskap förs ut till medarbetarna i energibolaget. Detta kan utgöras av 
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nyhetsbrev eller att på möten eller andra sammankomster kommunicerar värdeord hos 
organisationen. Vi frågar vidare om han tror att det ser likadant ut i hela företaget,  

”Nja marknad är nog de som är mest drivande i det här men det finns ju 
naturligtvis men det tror jag alla företag har att du har en ökande grad 
av medvetenhet om företagsvärderingar ju närmare du kommer 
marknadsavdelningen det är ju källan till det hela men sen klingar det 
av för varje ring”. 

För att nå ut längre utanför marknadsavdelningen menar han att det behövs mycket arbete och 
resurser, men även att budskapet anpassas efter den anställdes behov. 

5.9.4 Utvecklingsmöjligheter 
Webbansvarig har en hel del idéer och tankar på hur verksamheten kan utvecklas och hur nya 
produkter och tjänster hanteras i framtiden men det finns en del hinder på vägen. 

”Det finns ju en tröghet, att hitta på nya tjänster är inga problem utan 
det är det här med resurser, vi har systemstöd och annat som verkligen 
sätter käppar i hjulet, och det är ju inget unikt för Energibolaget utan 
generellt är det ju så att systemstöd är en enorm källa till problem” 

Webbansvarig menar även på att uppdelningar inom organisationen så som de olika 
affärsområdena skapar gränser som påverkar utvecklingsarbetet negativt. Han tror vidare att 
Energibolaget hade mått bra av lite mer konkurrens, då detta kan stimulera utveckling och 
skynda på processerna. 

5.9.5 Intern Marknadsföring 
Webbansvarig menar på att den bristande koordineringen mellan projekt inom Energibolaget 
gör att de inte hinner marknadsföra och att det inte finns personalresurser att göra det. Han 
menar också att rollerna inom företaget inte alltid är anpassade efter vad man egentligen är 
bäst på,  

”Säljarna ska ju ta ett ansvar här för att marknadsföra som enligt min 
uppfattning har man försökt få en zebra och vara en gepard eller vice 
versa man har olika egenskaper så en driven säljare är som enligt mitt 
tycke en jägare om man säger så är hela tiden ute och söker och hitta 
nya vinklingar för att komma fram nya metoder medan marknadsföring 
är en helt annan sak det är att övertyga och bygga upp en långsiktig, ja 
skapa indicier vilket i sig är en väldigt stor skillnad”. 

Vidare menar Webbansvarig att Energibolaget har en stark och god image både internt och 
externt och att det därför blir lättare att marknadsföra internt.  

5.10 Systemansvarig 
Systemansvarig är utbildad ekonom och systemvetare och arbetar som systemutvecklare på 
Energibolaget. Hon har arbetat med detta sedan 2004 och var med vid införandet av 
affärssystemet CAB vid Energibolaget (Customer and Billing) som är företagets 
faktureringssystem och affärssystem. Systemansvarig berättar att hennes jobb består till stor 
del av att anpassa och sköta interna processer så att systemet fungerar i organisationen.  
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5.10.1 Arbete med nya idéer och utveckling 
I arbetet med nya idéer och utveckling så vänder sig Systemansvarig i ett första hand mot 
andra systemvetare inom samma system för att bolla idéer. Kollegor inom organisationen 
vänder sig till henne eller kollegan som hon arbetar med. Organiserade tillfällen ges även för 
att utbyta erfarenheter och idéer med systemutvecklare inom samma system. Det händer även 
att hon vänder sig till konsulter inom Tieto Enator. Vissa beslut till följd av förändringar och 
idéer får hon fatta på egen hand. Det avgörs på grund av kostnad och ofta bollas idéer till 
hennes närmaste chef. 
 
Systemansvarig berättar vidare att det är svårt att få organisationen med sig i ett 
utvecklingsarbete på lång sikt, detta på grund av att informationen är svår att nå fram med på 
ett framgångsrikt sätt och föra fram det faktum att de i längden kommer att vinna på en ny 
lösning även för den som kortsiktigt får en större belastning. 

”Sen som sagt hur man ska kunna komma fram till att ok du får, det blir 
svårare att jobba på det här sättet men vi vinner på det sen, det är 
jättesvårt att sälja in en sådan grej”. 

Samtliga tjänster och produkter i Energibolaget står i beroende av det affärssystem som 
Systemansvarig arbetar med och därför blir hennes uppgift förmedla och utveckla de 
förändringar och anpassningar som behövs för att matcha de tjänster och produkter som 
företaget har. Systemet byttes ut 2004 för att matcha de behov som Energibolaget har och är 
nu anpassat för att hantera de komplexa processer som leverans och produktion av energi 
innebär. Hon berättar vidare att det stora systemet uppgraderas 2 gånger per år och detta kan 
innebära att det sker fördröjningar av åtgärder i systemet som behövs löpande för nya och 
gamla tjänster och produkter. Som ett stöd till personalen för att hantera och lära sig systemet 
har de utsett 11 personer i olika delar av organisationen till Superusers. Dessa individer har 
fått lära sig systemet mer ingående och ska vara den som övrig personal vänder sig till för att 
få hjälp och support, denne har även ansvaret att föra tillbaka åsikter och annat vid 
regelbundna möten mellan Superusers och Systemansvarig. Tyvärr fungerar dessa Superusers 
olika bra och kan lätt hamna i kläm för andra arbetsuppgifter. 

”projektet är liksom inte över bara för att man har implementerat det 
utan det är ju en konstant utveckling och de som lyckas att hela tiden ha 
systemet i fas med verkligheten lyckas ju på sikt också”.  

Systemansvarig har även mött svårigheter med implementering och vilja att arbeta i en 
föränderlig miljö. Hon menar på att på dagens marknad så måste organisationen arbeta med 
förändring som ett tillstånd och inte bara som ett tillfälligt läge som följs av lugn. Hon tror att 
grunden till detta kan vara att branschen har en historia med monopol där de inte har behövts 
anpassa sig till vad som sker runt om och att detta sitter kvar i väggarna på Energibolaget. 
Hon menar på att en konkurrenssituation är gynnsam för utvecklingen. Samtidigt som hon 
förstår svårigheten med att ständigt förändra sina arbetsrutiner. 

” har du en kaotiskt tillvaro så  försöker man hela tiden hitta en struktur 
så att man kan jobba det är ju liksom den mänskliga faktorn och känna 
sig trygg i det där så ska man då hålla på och riva upp det där hela tiden 
så blir det liksom en oro igen”. 



58 
 

För att fånga upp idéer hos kunder så berättar hon att de arbetar på att skapa ett formulär som 
personalen ska kunna fylla i elektroniskt så att det ska vara enkelt att följa upp det som 
framkommer och att det finns samlat. 

5.10.2 Kommunikation 
Systemansvarig tycker att det här med intern kommunikation kan vara komplicerat. Hon 
upplever att hon många gånger har informerat om saker i stor utsträckning men att det inte går 
fram. Hon berättar vidare att intranätet är tänkt som en kommunikations kanal men att det 
finns många som inte ens är inne i det och att det därför blir ineffektivt. Istället tror hon på att 
ägna tid med dem som ska nås av informationen. Som på ett avdelningsmöte eller ett besök 
där det finns möjlighet att ställa direkta motfrågor. Hon tror även att informationen bör 
anpassas, och även sättet att kommunicera, efter mottagaren. 

”vilken föreläsning du än är på så ju mer du vet om åhörarna så desto 
bättre möjligheter har du att förklara eller lägga det på den nivå så att 
de förstår och känner att det kan ta det till sig”. 

5.10.3 Införande av nya tjänster/produkter 
Systemansvarig tror att det är av vikt att de är noga med att berätta om vad man gör och 
varför när nya tjänster och produkter ska införas. Detta för att skapa ett engagemang och 
intresse, men även då de nya energitjänsterna har till syfte att effektivisera el- och värme 
användning som indirekt handlar om att sälja mindre energi. Detta kan uppfattas som en 
motsägande strategi när syftet annars är att sälja mer energi. Vidare lägger Systemansvarig 
stor vikt i att tänka i ett helhetsperspektiv. På så sätt att alla delar av tjänsten ska vara 
fungerade och på samma stadium,  

”jag menar säljare dom är ju specialister på att gå ut till kund och sälja 
på dem väldigt bra tjänster och så kommer man hem till en organisation 
och så konstaterar man att systemet stödjer inte fullt ut och så har vi helt 
plösligt dragit på oss en jätteadministrativ kostym”. 

Hon utrycker vidare att hon inte vill att systemet ska hämma utvecklingen men att alla måste 
vara medvetna om hur omfattade anpassningen är för att de ska hänga med utvecklingen. 
 

5.10.4 Utvecklingsmöjligheter 
Systemansvarig anser att det finns en risk med att människor jobbat länge på ett och samma 
ställe och att man då lätt hamnar i gamla rutiner. Därför ser hon det som en möjlighet till 
utvecklings arbete att den tidigare låga personalomsättningen har ökat den senaste tiden. Detta 
har gjort att det finns en stor spridning av åldrar, tjejer och killar med skilda bakgrunder.  
 
Systemansvarig ser även en möjlighet i att titta lite mer i litteraturen och forskning för att 
finna strukturer och se utvecklingsprocessen i sin helhet men även på separata delar i den.  
Hon ser tiden som en ett stort hinder i arbetet med utvecklingsarbetet. 

”ofta så är det ju så att det har jag hört många som säger att det finns många som 
har massor av idéer men man törs knappt säga dom för då åker man på att infria 
dom också”. 
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Hon berättar att de ordinarie arbetsuppgifterna tar så mycket av tiden att det inte finns 
utrymme att ta vara på alla goda idéer som finns i organisationen. Då utvecklings arbete ofta 
är kopplat till arbete i projekt så anser Systemansvarig att det är viktigt med det pedagogiska 
tänket. När de i en projektgrupp har skapat en ide och ett koncept som de sedan presenterar 
för de berörda så är det inte ovanligt att de möts av oro eller frågor. I det skedet är det alltså 
viktigt att förstå i vilken fas åhöraren befinner sig i och hur de förhåller sig till någon annans 
idé i ett tidigt stadium. I utbildningen av Superusers så bjöd de in till en föreläsning i 
pedagogik. Där de fick med sig redskap för hur de ska hantera dessa reaktioner och kunna 
arbeta vidare. Detta är något som hon tycker att de borde använda sig mer av som en strategi 
för att underlätta utvecklingsarbetet och implementeringen. 

5.11 Frontpersonal- fokusgrupper 
Vi har valt att benämna denna grupp av respondenter som frontpersonal. Med det avser vi de 
anställda som dagligen arbetar ut mot kund och som därför blir Energibolagets ansikte utåt.  
Vi har intervjuat två grupper i så kallade fokusgrupper, den första gruppen bestod av 3 
drifttekniker där mycket av diskussionerna berör den tjänst som de utför idag hur de upplever 
den och vad som skulle kunna göras bättre. Den andra gruppen består av 3 medarbetare från 
kundtjänst där mötet med kunden och vilka stöd de behöver i sin roll som ansikte utåt får stor 
fokus 
 
Till en början fick respondenterna redogöra kort för sina arbetsuppgifter. Teknikerna 1, 2 och 
3 har samtliga likvärdiga arbetsuppgifter och arbetar bland annat med att utföra tjänsten som 
ingår i serviceavtalet, drift och skötsel av värmecentraler, kulvertar och fjärrvärmekulvertar 
där fjärrvärmerelaterat arbete utgör ungefär 90 procent av den totala arbetstiden på grund av 
en intensiv period av utbyggnad av nätet.  
 
Respondenterna på kundservice som vi benämner kundtjänst 1, 2 och 3 har i sin tur även de 
likvärdiga arbetsuppgifter med undantag för vissa ämnesområden där de finns de som har en 
högre kompetens inom dessa. På kundtjänst tar de emot kunder över telefon och e-post, de 
hanterar avtal, förbrukning, och fakturor rörande mestadels el men även bredband och 
fjärrvärme. De områden som vissa av dem innesitter utgör leverantörsbyten och fakturering 
men de utrycker de att alla får alla samtal då det bara finns en linje in till kundtjänst. 
 

5.11.1 Utförarnas upplevelser av tjänster  
För att skapa oss en bild över hur frontpersonalen ser på tjänster samt vilka tjänster de anser 
att de levererar, så fortsätter vi med att låta dem svara på frågor rörande vilka tjänster som 
finns i deras arbete. Teknikerna arbetar ju praktiskt ut mot kund som huvudsyssla och 
Teknikers 2s spontana reaktion när vi ställer frågan om hur de ser på tjänster i deras arbete är: 

”Jag kan ju säga spontant att jag har väldigt dåligt med erfarenheter 
runt tjänster. De verkar ju bara prackas på och det finns inget gehör för 
att vi ska kunna få någon hjälp”.  

Tekniker 1 fortsätter med att berätta att de inte har fått någon information om vad som 
omfattar tjänster i deras arbetsuppgifter. Han är medveten om att serviceavtalet utgör en tjänst 
men är osäker på om underhållsbiten och skötsel av centraler utgör en tjänst. Kundtjänst 2 
uttrycker att en service kan vara en tjänst, som att ge information eller att hjälpa kunden att ta 
reda på något. Kundtjänst 1 uttrycker att det är klurigt det här med tjänster. Kundtjänst 3 säger 
i sin tur att man skulle kunna säga att de säljer produkter som behöver kringtjänster för att 
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vara brukbara. När vi sedan frågar om vad en tjänst som de utför kan innebära så säger 
kundtjänst 1: 

”En tjänst tycker jag känns som något som tar tid och som är besvärligt 
och måste redas ut. Då börjar det kännas som en tjänst först, det andra 
gör man ju bara. Om en kund vill teckna ett avtal, då gör man ju bara 
det för det händer ju hela dagarna. Men om en kund säger att jag 
behöver redovisning från 2000 till idag och ska göra världens projekt av 
det då känns det mer som en tjänst”. 

Vi frågar vidare om det finns någon tjänst i deras arbete som de debiterar kunden för och 
kundtjänst 1 berättar att om en kund gör en förfrågan om information eller statistik för en 
längre tidsperiod där arbetet med att ta fram den informationen är omfattade då ska de ta 
betalt för det arbete de utför. Men hon säger samtidigt att kunden ofta inte vill ha tjänsten om 
den kostar något. 

5.11.2 Serviceavtal nuvarande tjänster 
Som vi nämnt i en tidigare intervju med ledning så är tjänsten serviceavtalet i stort beroende 
av den personal som utför den vilket utgörs av teknikerna.  Tekniker 1 berättar att denna tjänst 
först och främst utförs mot samfälligheter, äldre centraler och små fastighets ägare som har en 
eller två fastigheter, eller bostadsrättsföreningar. Inga större kunder som större 
bostadsrättsorganisationer finns då de själv har personal som utför detta arbete. Han berättar 
även att inga nya kunder tillkommer. Vi frågar om de vet vilket syfte tjänsten har och tekniker 
1 berättar att den finns för att hålla fast kunder som har fjärrvärme. Vi frågar även vad 
tjänsten utgörs av och tekniker 1 uttrycker: 

”Ja, den här tryggvärmen består egentligen av att vi gör en koll där vi 
sedan gör en upplysning om att nu måste du kolla eller åtgärda det här. 
Det värsta med det här att vi upplyser år efter år och dom åtgärdar 
aldrig felet. Så samtidigt på många ställen så är det ju då fruktansvärt 
meningslöst. Ja det känns så från vår sida”. 

Teknikerna utrycker gång på gång hur dåligt det fungerar då de flesta kunder inte är villiga att 
åtgärda de fel som teknikerna påträffar och att detta i sin tur kan leda till frustration när sen 
anläggningen på något sätt går sönder. Detta på grund av att teknikerna inte själva har redskap 
eller möjlighet att laga det fel som uppstått. Kunden kan i sin tur bli arg eller irriterad när de 
uppfattat tjänsten som en helhetslösning vilket det inte är.  Tekniker 1 uttrycker, 

”För vi kan ju inget göra om något har gått sönder, vi kan ju bara 
konstatera att det är trasigt. Vi har ju ingen backup, för det har vi ju 
aldrig. Ska vi utvidga det här så måste vi ha en backup, någon som har 
reservdelar som alltid ligger i jour. Men det är något som aldrig har gått 
att få igenom.” 

Han fortsätter med att berätta att om det är någon som ringer under en storhelg så kan de inte 
ingripa utan bara konstatera att det är ett fel. 
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”Och nackdelen med det är ju att kunden kan tycka att det här är ju 
bara skit att vi inget kan göra. För det krävs ju av organisationen när 
man hittar på nya lösningar att man har backup runt hela lösningen, 
hela vägen, runt i kring”. 

Teknikerna fortsätter att diskutera runt detta men tekniker 2 avslutar med att säga att det finns 
ett gäng kunder som dock är nöjda med tjänsten som den är. Att bara få felet konstaterat och 
att teknikerna kan lämna en kontakt till någon som faktiskt kan åtgärda felet som uppstått. 
 
Kundtjänst i sin tur anger att de inte kommer i kontakt eller berörs av serviceavtalet i sitt 
dagliga arbete. 

5.11.3 Arbete med nya idéer och utveckling  
Under denna kategori så frågar vi respondenterna mer om hur de uppfattar att arbetet går till 
runt nya idéer och utveckling i företaget. 
Teknikerna utrycker unisont att de inte kommer i kontakt med arbetet med nya idéer eller 
utveckling och att det har sett lika dant ut under en längre tid. Vi frågar dem hur de går vidare 
med synpunkter de får från kunder de besöker och Tekniker 1 berättar att det inte finns någon 
backup för detta men att de går vidare med det till sin chef men att vart det hamnar sedan har 
han ingen aning om. Tekniker 1 uttrycker också att det inte finns någon möjlighet att anpassa 
tjänsten efter kundens behov utan de följer bara protokollet. 
Kundservice i sin tur anser att de inte har någon möjlighet att föra fram sina idéer . Kundtjänst 
1 berättar att det finns en förslagslåda men att den inte används i så stor utsträckning. 
Kundtjänst 2 utrycker:  

”Oftast kanske man pratar med någon annan som man jobbar med. Sen 
kanske man tar det med någon som är ansvarig. Tyvärr så verkar det 
vara lite segt att få respons”. 

Vi frågar vidare om de får uppfattningen att idéer och förslag tas emot positivt eller negativt 
från företaget. Kundtjänst 1 uttrycker att det tas emot positivt men att det inte händer så 
mycket mer och att detta resulterar i att de inte känner sig motiverade till att föra fram sina 
idéer. Hon säger också att en av orsakerna till detta kan vara att de inte vet vart de ska vända 
sig eller till vem, när det dyker upp frågetecken. Kundtjänst 2 berättar att han till en början när 
han började sitt arbete på kundtjänst i ett annat bolag trodde att han hade något att säga till om 
och att det fanns möjlighet att förändra. Han anser att det har visat sig att detta var fel. Han 
menar på att orsaken till detta är att Energibolag ofta är ingenjörstunga och att de som arbetar 
i kundtjänst och med service är lågt prioriterade, i alla fall där han var tidigare. 

”Man funderar inte så mycket på kunden, och det kanske jag inte tror 
att man behöver göra heller. Frågan är om man ekonomiskt behöver 
fundera så mycket på kunden, eller om man dras dit för att den 
överliggande trenden är så att kunden är så viktig. Frågan är om ett 
företag som har kunder, är i ett monopol och det är så lite marginaler 
som det är i energibranschen då kanske det är skit samma med kunden. 
Man behöver kanske se till att kunderna inte blir super förbannade men 
det är ju klart”. 
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5.11.4 Införande av nya tjänster/produkter 
Teknikerna kan inte komma ihåg att de fått någon utbildning eller att de varit med i något 
framtagande av nya tjänster eller produkter. När vi frågar om hur det går till när något ny 
tjänst eller produkt tillkommer så berättar tekniker 1 att de ibland får lite muntlig information 
men inget mer. Utbildning och annat stöd var det väldigt länge sedan det ägde rum. Senare i 
intervjun framkommer dock att tekniker 2 varit med i processen att ta fram Serviceavtalet då 
den skulle tas fram. Han satt då med i en arbetsgrupp för att utveckla konceptet. Kundtjänst i 
sin tur upplever att de får information och utbildning av olika slag löpande. Detta sker då 
främst genom deras chef, kundservicemöten men även genom mail om det är något som är 
mindre komplicerat. Kundtjänst 1 berättar att hon inte kan dra sig till minnes om när detta 
hände senast.  

5.11.5 Senast införda tjänst 
Teknikerna kan inte dra sig till minnes om när de senast kom i kontakt med en ny tjänst, utan 
anser att de sett likadant ut väldigt länge. Möjligtvis har det kommit någon ny information om 
installeringar men inget mer. Kundtjänst 1 ser lanseringen av Stornorrforsel som den senast 
lanserade produkten och tjänsten.  

”Jag vet inte hur det var den gången, men det var väl någon typ av kort 
information. Eller om det kom något form av mail först. Jag tror inte vi 
hade direkt någon utbildning utan vi fick nog det här 
informationsbladet som även gick ut till kunden. Det var det”. 

5.11.6 Kommunikation 
Teknikerna har ingen åsikt om hur kommunikationen inom företaget ser ut utan håller istället 
fokus på hur den ser ut mellan kunderna och dem. Tekniker 1 berättar att det finns problem i 
hanteringen av fel anmälningar och att ledningarna är långa för kontakt åt båda riktningar.  
Detta anser de påverkar deras arbete på ett negativt sätt och att kontakten med kunden 
försvåras och kan leda till frustration. Kundtjänst kommunicerar på väldigt många sätt internt, 
men fokus ligger på MSN och samtal ansikte mot ansikte. Detta beror på vad som eftersöks 
och samtalets karaktär.  
 
Kundtjänst tycker generellt att de har en god kommunikation inom sin grupp men även med 
de andra affärsområdena. Kundtjänst 1 berättar att de måste ha kontinuerlig kontakt med alla 
de olika delarna av företaget och att det fungerar bra. Kundtjänst 2 säger samtidigt att 
kommunikationen underlättas genom att det alltid finns ett ansikte på den man söker och att 
företaget känns litet och personligt. De använder inte intranätet för kommunikation. 
Kommunikationen med kunderna är anser de också vara bra. Kundtjänst 1 uppger att det dock 
finns ett effektivitetsproblem då alla kunder kommer in på samma linje och att det hade 
underlättat att det fanns fler linjer som ger kunden möjlighet att välja område innan de 
kopplas in till kundtjänst.  
 

5.11.7 Utvecklingsmöjligheter  
Tekniker 1 anser att det viktigaste för att arbeta och utveckla nya tjänster och produkter är att 
de har stöd och resurser eftersom de i dagsläget inte kan bistå med allt och han upplever det 
som frustrerande att de inte kan göra de åtgärder som skulle behövas. Han menar också att de 
måste utöka personalstyrkan om de ska kunna erbjuda tjänster till fler kunder eftersom det går 
åt en hel del tid och även ytterligare utbildning. 
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”Men det där hur man ska hantera kunderna, det skulle vara någon 
slags psykologutbildning. Vad som är lite tokigt är också att det gått så 
fort framåt runt de nya reglerings- centralerna, och på den tiden vi gick 
på kurser det var på den tiden då man nästan använde spakar”. 

De utrycker även att de i arbetet de utför nu möter så många begräsningar som gör att det 
känns meningslöst att utföra. Både på grund av den egna arbetssituationen och bristen på 
nytta för kunden med tjänsten. Tekniker 1 säger att om tjänsten ska vara värdefull så måste 
konceptet utvidgas och stämma överense med det sanna behovet. Kundtjänst 1 anser även att 
det är viktigt att personalen får mer information och utbildning för att utföra nya tjänster. 

”Det skulle ju vara bra att få ta del av starka argument om varför ska vi 
sälja denna och varför ska ni köpa? Som en manual, inte bara att det 
här är en produkt sälj den”. 

Hon berättar att hon funderat kring hur de borde göra när det hela tiden kommer till nya saker 
och att det måste finnas bemanning för att ta hand om det. Hon föreslår att de kanske skulle 
kunna delas in i fler områden där det finns experter inom varje område så att vi bättre kan 
svara på de frågor som dyker upp.  
 
Efterhand som intervjuerna fortlöpt dök även funktionen ”Superuser” upp som exempelvis 
Webb- och systemutvecklaren berättat om som är just en användare som kan fungera som en 
resurs. Vi återkommer till en av kundservicepersonalen för att fråga om detta, och hon 
berättar att hon inte vet så mycket om det men att hon nu under ett projekt kommer att kunna 
lite mer om en viss funktion i affärssystemet och hon konstaterar att hon och en annan 
medarbetare kan komma att bli lite av en ”Superuser” för detta. 
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6. Studiens kontext  
 

 följande kapitel ämnar vi att analysera vårt empiriska material som framkommit genom 
den fallstudie vi genomfört. Vi kommer att börja med att kartlägga hur organisationens 
tjänsteprocess ser ut i dagsläget för att konstatera vad som kan förbättras inför den 

kommande lanseringen av tjänstekonceptet energitjänster. Utifrån detta analyserar vi vidare 
hur de olika enheterna i organisationen ser på tjänster och vilka konsekvenser detta kan få 
för tjänsteutvecklingsarbetet. Detta följt av organisationens arbete med nya idéer och 
tjänster, där vi analyserar de olika delarna i tjänsteutvecklingsprocessen, idégenerering, 
projektbildning, utformning och implementering. Avslutningsvis har vi valt att beröra 
kommunikation för att belysa vilka effekter denna kan ha för utvecklingsarbetet. Detta för att 
lokalisera vad som hindrar och stödjer tjänsteutvecklingsprocessen i organisationen. 
 
Vårt syfte med studien är att urskilja vad som hindrar respektive stödjer arbetet och processen 
kring skapandet av nya tjänster internt i Energibolaget. Detta för att utveckla ny kunskap och 
förståelse för hur dessa processer går till. Genom att studera hur dessa frågor hanteras av 
ledningen och hur detta i sin tur upplevs av personalen avser vi att identifiera de hinder och 
stöd som påverkar tjänsteprocessen och därmed tjänsteutvecklingsprocessen.  
 
De teman vi kommer att beröra i analysen utgår från vårt syfte och är det vi framförallt valt att 
bygga vår empiriska studie kring. Detta för att identifiera hur det stämmer överens mellan de 
olika funktionerna i organisationen, samt utifrån det urskilja vilka faktorer som stödjer eller 
hindrar tjänsteutveckling. Våra teman är: 
 

 Tjänsteprocessen, hur den befintliga ser ut samt vad som krävs inför arbetet med 
energitjänster.  

 Hur betraktas tjänster på Energibolaget 
 Nya idéer och hur de hanteras och förvaltas i organisationen 
 Utveckling, hur hanteras projekt i organisationen, samt vad som hindrar eller stödjer 

detta arbete.  
 Stödfunktioner och system för nya tjänster, vad krävs för att tjänsten ska kunna 

hanteras på ett framgångsrikt sätt. 
 Kommunikation, och intern marknadsföring, för att identifiera vilka brister och 

möjligheter som finns och på vilket sätt ska detta kunna hanteras för att tjänsten ska få 
acceptans. 

 
Inför varje tema vi analyserar, har vi valt att sammanställa en sammanfattning för att läsaren 
ska kunna få en bild av vad som framkommit i fallstudien, samt koppla samman dessa med de 
hinder och stöd vi har identifierat. 

6.1 Tjänsteprocessen på Energibolaget 
Vi kommer inledningsvis att kartlägga hur organisationen berörs av tjänster på olika sätt, 
vilka möten med kunden de har, vilka stödfunktioner som behövs i detta möte, samt för att 
utföra själva tjänsten. I denna kartläggning av hur organisationen är uppbyggd kommer vi att 
analysera vilka förutsättningar att kunna hantera tjänster det finns samt hur, kundservice, 
drifttekniker, säljare, ledning och webb- och systemtekniker, berörs av tjänster i dess olika 

I 
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moment. Utifrån detta kommer vi vidare att identifiera hur dessa synsätt skiljer sig åt mellan 
de olika grupperna och vad det kan få för konsekvenser för införandet av nya tjänster. 
För att identifiera vilka hinder och stöd som finns i arbetet med tjänsteutveckling på 
Energibolaget har vi nedan utifrån Gummessons modell över tjänsteprocessen identifierat hur 
den ser ut. 
 

 
 

Figur 9. Tjänsteprocessen (Moström Widding 2008 modifierad modell) (Gummesson 1991, 
Sonnesson 2007, Edvardsson1996)  
 
Modellen ovan skildrar tjänsteprocessen i företaget, kundens väg, den interna interaktionen 
och vilka system och stöd som ingår. Utifrån det har vi även identifierat vilka funktioner som 
ska komma att ingå i de framtida energitjänsterna och vilka hinder och stöd som finns. 
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6.1.1 Kundens möte med Energibolaget 
För att utveckla tjänsteprocessen inför arbetet med energitjänsterna anser vi att det är viktigt 
att Energibolaget identifierar vilka typer av möten företaget har med kunden. Tjänstemöten 
kan ske både fysiskt med någon av medarbetarna men också genom exempelvis ett möte med 
en webbsida, en faktura eller ett utskick. Den översta pilen som pekar horisontellt i modellen 
visar vilka typer av kontakter som kunden på olika sätt möts av idag, med tillägg konsulter i 
större utsträckning för energitjänster av fysisk karaktär eller webbsidan för exempelvis om 
kunden använder ett uppföljningsprogram. Kunden kommer också i kontakt med företagets 
webbsida vilket då sker genom att denne själv har gått in för att exempelvis leta information, 
eller genom att använda sin ”kundsida”. En stor andel av företagets kundkontakt sker idag 
också via telefon eller via e-post. Den första kontakten blir då via växeln eller kundservice, 
dock beroende på syftet, eftersom det också finns andra kontakter att nå via exempelvis 
hemsidan. Andra kontakter som kunden får med företaget som inte är av fysisk karaktär är 
genom olika typer av utskick eller marknadsföring. Fysiska möten mellan kund och personal 
kan också som Säljare 2 berättar ske vid ett informationsmöte av mer utbildande karaktär. 
Detta har dock tidigare främst skett på kundernas egna initiativ, vilket vi inför framtiden 
betraktar som en möjlighet att gå vidare med för företaget. Det finns också tillfällen då 
företaget kontaktar kunderna för olika typer av säljande aktiviteter som kunddagar eller som 
med större kunder en lunch för att informera om det senaste. Många av dessa möten när 
kunden själv söker kontakt för olika typer av frågor, kan karaktäriseras som tjänster med det 
är i huvudsak inte något som företaget tar betalt för, och har som både ledningen och 
kundservice nämner inte alltid betraktat det som en tjänst. De tjänster som Energibolaget 
däremot tar betalt för idag sker då i interaktion med delar av organisationen, som drifttekniker 
eller via kundsidan. En hel del förändringar har dock gjort att de idag behöver uppdatera en 
del tjänster som kunderna tidigare fått via kundsidan berättar webbutvecklaren i och med 
införandet av det nya affärssystem vilket vi tolkar som ett bra tillfälle att också införa de nya 
tjänsterna. 
 
Den mest tydliga tjänsten som företaget har idag är det serviceavtal för fjärrvärmecentraler 
som driftteknikerna utför. Den sker ofta i form av ett fysiskt möte men kan också utföras med 
hjälp av teknisk utrustning och då får kunden endast resultatet av den utförda tjänsten genom 
ett protokoll. Denna tjänst kommuniceras inte i dagsläget via webbsidan och det görs inte 
några egentliga säljfrämjande åtgärder för att locka nya kunder. Kundservice anser sig vara 
lite informerade om tjänsten så även där kommuniceras inte tjänsten nämnvärt. Detta är något 
som är i förändring och förslagsvis skapas ett helhetskoncept som kan kommuniceras av de 
olika kanalerna, drifttekniker, säljare, kundservice och via webbsidan för att nå ut med detta i 
deras möte med kunden.  

6.1.2 Energitjänster 
Vår studie har både berört de tjänster som Energibolaget har i dagsläget, men eftersom de står 
inför att lansera ett nytt tjänstekoncept har vi fått möjlighet att ta del av även detta 
utvecklingsarbete som innefattat allt ifrån omvärldsanalys, planering, och framtagning av 
förslag inför införandet av de nya tjänsterna. Vi kommer därmed att utifrån våra intervjuer 
även analysera tjänsteprocessen utifrån detta samt vad vi anser stödjer och hindrar 
utvecklingsarbetet. 
 
 Det kommer som det ser ut nu finnas två olika inriktningar av energitjänster enligt 
energitjänsters projektledare Säljare1. En webbaserad del som främst innefattar 
uppföljningsverktyg, men också fysiska tjänster som exempelvis ett uppdaterat serviceavtal 
eller någon typ av kartläggning. Införandet av energitjänster kommer som vi ser det att 
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innebära fler och tätare möten mellan kunden och Energibolaget. Det finns även förslag på att 
i vissa fall anlita konsulter vilket betyder ännu en kanal som kunden möter. Vi vill här 
poängtera vikten av att dessa i deras tjänsteutförande ska representera Energibolaget vilket 
kräver att de instrueras och får den information de behöver kring bolaget, tjänsten och dess 
syfte samt vid tillfälle medverka till att kommunicera detta ut mot kund. De måste som vi ser 
det för att de ska få en effektivt och för tjänsterna en gynnande roll vara medvetna om att de 
ingår i Energibolagets tjänsteprocess. I annat fall kan detta skapa ett stora hinder för hur 
tjänsterna ska kunna hålla den kvalitet som är avsett och för att Energibolaget betraktas som 
närmast kunden och inte konsulten.  
 
Konceptet med energitjänster kommer även att involveras av webbaserade tjänster, som 
exempelvis uppföljningsverktyg. Dessa måste också personalen vara insatta i för att kunna 
komma med stöd i de fall kunden behöver det. Som det ser ut nu har ingen av 
kundservicepersonalen kommit i kontakt med dessa typer av tjänster. Det är därmed också 
viktigt att information om att tjänsterna finns tillgängliga på webbsidan men också att 
personalen är informerade för att kunna erbjuda rätt tjänster i förhållande till vilket behov 
kunden har. Informationen kring tjänsterna externt men också internt måste vara på den nivån 
att både personal och kunden kan ta den till sig, anser vi vara en viktig faktor för att inte 
hindra utvecklingen av tjänsten. Intern och extern marknadsföring bör därmed hänga ihop, 
men som vi ser det med utgångspunkt internt. 

6.1.3 Bortom kundens insyn 
För att saker och ting ska fungera internt och för att tjänsten ska gå att utföra behöver 
utförarna olika typer av verktyg och stöd från andra delar i företaget. Det mest påtagliga som 
framkom som en viktig aspekt i ”månadens fråga” var att det tekniska fungerar när något nytt 
ska införas (Se Figur 8, s. 38 ). Att tjänsten går att hantera i affärssystemet ser vi därmed som 
en viktig grundaspekt för att både produkter och tjänster ska kunna utföras och framförallt så 
att det nya tjänstekonceptet blir hanterbart för utförarna. För personalen konstaterar vi också 
att det skapar en trygghet att just känna till hur den ska hanteras vilket kundtjänst nämner som 
en viktig aspekt i deras arbete. Det är därmed också viktigt att som Systemansvarig 
poängterar, att om nya idéer innebär förändringar i systemet måste det komma till deras 
kännedom i tid för att de ska kunna anpassa det i systemet, faktorer som fakturering, samt att 
de som ska hantera det hinner komma in i hur de ska använda det på rätt sätt. Vi anser att en 
stor organisatorisk styrka de innesitter är den funktion de kallar ”Superusers” som innebär att 
det finns någon som utbildas extra inom en funktion för att finnas som resurs. Som modellen 
ovan visar har de en funktion som stöd och kan betraktas som en informatör mellan 
exempelvis kundservice och systemutveckling för att föra vidare synpunkter från användarna 
och även hjälpa till med svårigheter som kan uppstå.  
 
Vi anser också att det är viktigt med en ansvarig för själva konceptet som kan fungera som 
resurs för information och som exempelvis kundservice kan hänvisa vidare till om frågor 
uppstår.  Denna resurs kan då också ha en funktion för att ta emot de synpunkter som 
framkommer, inte bara kring användandet och teknisk hantering utan också hur de ska 
informera kunderna och vilka argument som ska användas. Här tillkommer utbildning kring 
andra aspekter som exempelvis energideklaration som också Säljare 1 berättar att de planerar 
att gå. Det tror vi kan vara en oerhörd styrka att också den kompetensen finns.  
 
Förutom affärssystem och kompetens om tjänsterna är det viktigt att marknadsföring hanteras 
så att både personal och sedan också kunden förstår och kan ta till sig budskapet. Här har 
ledningen en stor roll och vi tror att det kan vara viktigt att detta kommuniceras från fler 
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kanaler än bara marknadsavdelningen, att även fler funktioner stödjer tjänsterna är något vi är 
övertygade kommer att spela en viktig roll. Ledningen har vi placerat som en bas i modellen 
för att de ska fungera som samordnare för, system, marknadsföring och webbutveckling samt 
skapa tillfällen för utbildning. Systemutvecklaren berättar att de satsar mycket på utbildning 
kring systemet men att det är lika viktigt att utbilda i faktorer även utanför systemet, som 
ledarskap och att få lära sig hur människor ska hanteras i utvecklingssituationer. Detta sätt att 
utbilda skulle kunna utföras mer kontinuerligt anser hon. De är som projektledaren för 
energitjänster anser som en av de viktigaste faktorerna inför lanseringen är att alla 
medverkande är välinformerade och känner motivation till att arbeta med detta, och att frågan 
lyfts internt. Marknadschefen berättar att en viktig kanal för att berätta om nyheter är att 
använda sig av många olika kanaler som exempelvis en artikel i interntidningen. Han menar 
att intern marknadsföring är lika viktig som extern för att just få acceptans och för att 
medarbetarna ska känna att arbetsuppgifterna kring detta är givande och viktiga både för sin 
egen arbetsroll och för företaget. Intern marknadsföring ska också handla om de små möten 
internt som de har avdelningsvis, där de också kan berätta om tjänsterna direkt relaterat till 
den enskilde och mer informellt vilket vi också anser är en viktig faktor. 
 
Denna medvetenhet ser vi som en stor möjlighet att kunna gå vidare med och att som 
Chernatony, Segal-Horn, (2001) poängterar är det viktigt att personalen förstår kärnvärden 
och syftet med en tjänsts varumärke för att kunna arbeta med den och förmedla den utåt. För 
att detta ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt är precis som marknadschefen säger är intern 
marknadsföring centralt. Detta kan enligt Arndt & Friman (1984) uppnås genom att använda 
sig av motiverande utbildningar, motiverande ledningsmetoder, motiverande personalpolicy, 
motiverande planerings-, genomförande-, och uppföljningssystem. Hur detta ska uppnås är 
inte alltid självklart och enbart information anser vi inte vara en tillräcklig källa till att nå 
motivation, men genom att vara medveten om detta och just använda sig av olika kanaler för 
att skapa motivation och medvetengöra upplever vi att de kan vara på god väg. 

6.2 Tjänster! Vad är det? 
Hur en tjänst ska definieras kan uppfattas som luddigt och en gränsdragning mellan produkt 
och tjänst är inte alltid så lätt (Vargo och Lush, 2004). Vilket också är något vi upplevt under 
intervjuerna. Med det som utgångspunkt har vi valt att i detta avsnitt reflektera och analysera 
vår empiri för att om möjligt finna skillnader och likheter mellan de anställdas syn på tjänster 
inom företaget och vilka konsekvenser det kan tänkas ha. Vi inleder med en sammanfattning 
för att läsaren ska få en bakgrund till hur de olika grupperna betraktar tjänster, vilka skillnader 
och likheter det finns samt vilka hinder och stöd vi kan identifiera. 
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Kundgrupp Syn på tjänster Stämmer synen 
överens med övriga 
funktioner? 

Hinder för 
energitjänster 

Stöd för 
energitjänster 

Ledningen Tjänster är något de 
anser sig ha men 
inte alltid tar betalt 
för. 

De flesta är överens 
om att tjänster har 
litet utrymme i 
organisationen. Men 
ser stora möjligheter 
i ett nytt koncept 

Ovana att 
kommunicera 
tjänster. 

Intresse för 
konceptet och de 
ser ett behov hos 
kunderna 

Kundservice Tjänster är något de 
kan erbjuda men 
som tar lite extra 
tid, ofta vill kunden 
inte ha det som 
kostar. 

Är inte medvetna om 
att de har tjänster 
som de tar betalt för 
i sitt utbud. 

Kan inte föra vidare 
budskapet till 
kunden och de inte 
själva får 
instruktioner 

En manual och 
information är 
något som kan ge 
bättre 
förutsättningar att 
hantera kundernas 
synpunkter. 

Drifttekniker Tjänster ses som 
något som läggs på 
de befintliga 
arbetsuppgifterna 

Stämmer överens 
med säljarnas 
uppfattning om dålig 
implementering  

Att redskap för att 
åtgärda fel inte 
finns att tillgå för 
att utföra tjänsten 
tillfredställande. 

Utrymme att arbeta 
med åtgärder om de 
kan samarbeta med 
en extern aktör 

Säljare  De anser sig vara 
dåliga på att 
kommunicera sina 
tjänster på grund av 
dålig 
implementering 

Stämmer överens 
med driftteknikernas 
uppfattning, men ser 
stora möjligheter i 
likhet med 
ledningen.  

Organisatoriska 
hinder som att tid 
och resurser inte 
finns. 

Har stor kunskap 
inom ämnet och 
god kontakt med 
kunderna. Ser 
energitjänsterna 
som en stor 
möjlighet till att 
hitta nya 
affärsmöjligheter 

Systemutveckling För att tjänsterna 
ska fungera i 
systemen måste det 
finnas underlag till 
detta i det 
gemensamma 
affärssystemet.  

Utifrån 
systemförvaltningens 
synvinkel finns det 
inga stora skillnader 
mot produkter, men 
ser kommunikation 
som en viktig faktor 
för att förmedla 
tjänster internt 

Tiden räcker inte 
till för att snabbt få 
in funktionerna i 
systemet. 

”Superusers” är en 
funktion som skulle 
kunna användas för 
inte bara 
systemrelaterad 
kunskap utan även 
faktorer runt 
energitjänster 

Webbutveckling Tjänster måste 
kunna paketeras för 
att kunna 
kommuniceras på 
webbplatsen och ut 
till kunden. 

Sammanfaller till 
viss del med 
systemutvecklarens 
åsikt men fokus 
ligger på hur tjänsten 
ska kommuniceras 
utåt till kund 

Problem att 
sammanföra olika 
projekt ses som ett 
hinder, för att 
kunna få ett samlat 
grepp om tjänster.  

Ser möjligheterna 
att skapa mervärde 
med 
energitjänsterna, 
kanske också 
utanför 
kommungränsen 

 
Tabell 2. Sammanställning av Personalens syn på tjänster. (Moström, Widding 2008) 
 
Vi upplever som vi tidigare nämnt att definitionen av en tjänst och vilka tjänster de anser att 
företaget erbjuder sina kunder skiljer sig mellan respondenterna. Exempel på tjänster är 
serviceavtal, webbaserade tjänster och rådgivning. Kundservicechefen berättar att de tidigare 
inte har tagit betalt för många av dessa tjänster, Marknadschefen tror att detta är till följd av 
att Energibolaget tjänat tillräckligt med pengar på sina basprodukter och att tjänsterna blivit 
något de bjudit på. Att definitionen av en tjänst uppdaterats i teorin från att i första hand 
handla om samverkan mellan kund och personal till att även omfatta processer i 
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tjänsteleverantörens system visar på att vår syn på tjänster och dess roll är förändrliga 
(Grönroos 2002). En annan anledning till att Energibolaget börjat betrakta tjänster som något 
att satsa på är att de känner av trycker från marknaden.  Oliva & Kallenberg, (2003) nämner 
att kundens krav, eller ekonomiska skäl, som exempelvis att de nu behöver hitta nya 
affärsmöjligheter är faktorer som gör att företaget behöver utveckla sin eftermarknad. Detta 
kan ligga till grund för Energibolagets ambition att ändra sin syn och hur de vidare ska 
erbjuda tjänster till sina kunder, framförallt när det kommer till webbaserade tjänster vilket vi 
anser är ett område de har möjlighet att lyckas. Det krävs dock anser vi att någon typ av 
omfattande strategi formuleras vilket de inte har haft tidigare. Webbansvarig utrycker att det 
inte finns någon strategi för att skilja på tjänster och produkter vilket kan ligga till grund för 
att tekniker 2 upplever att han inte har någon erfarenhet om vad som utgör en tjänst. Intressant 
är här att nämna att frontpersonal som kundservice och drifttekniker inte anser att de kommer 
i kontakt med dessa tjänster och att det är svårt för dem att berätta vad en tjänst egentligen är. 
När vi närmare berör exempelvis det serviceavtal som teknikerna utför idag berättar de att just 
dessa tjänster är något de anser läggs på det befintliga arbetet och som inte hinns med. Vi 
upplever det som att de tjänster som ledning och webbansvarig nämner betraktar 
frontpersonalen som något de måste utföra utöver deras vanliga arbete och att de olika 
enheterna inte kopplar samman begreppet tjänster på samma sätt.  
 
Vid byggandet av en strategi är det en del faktorer som måste tas i beaktning när det kommer 
till införandet av det nya tjänstekonceptet med energitjänster. En tjänst kan bland annat 
karakteriseras genom att den är intangible (ogripbar), de kan vara abstrakta och icke synliga 
för ögat (Zeithaml 1985). Vi upplever att detta kan utgöra anledningen till att säljarnas 
huvudåsikt rörande tjänster är just svårigheten att kommunicera tjänsten både internt och mot 
kund. En övergripande känsla är att de anställda ställer sig frågande till vad en tjänst ska fylla 
för syfte och samtidigt upplevs en ovetskap om vad kunden i sin tur faktiskt efterfrågar i form 
av tjänst. Detta är en av de viktigaste faktorerna de bör reda ut anser vi. 
 
Något som förstärker denna problematik är hur webbansvarig förklarar hur de har 
”produktifierat” en el-tjänst mot kunden genom att förse tjänsten med en låda. Detta anser vi 
tyda på ett behov av att göra tjänsten synlig och fysisk. Detta tror vi kan vara ett sätt att 
underlätta kommunikationen men som också kan ge konsekvenser för hur det vidare ska leva 
upp till vad ”lådan” förmedlar och hur detta ska hanteras i tjänsteögonblicket.  
Vidare utför säljarna tjänster så som kundutbildning och förser även kunden med olika 
informations tjänster. Tjänsterna är kostnadsfria och syftet med dessa går att koppla till det 
värdeskapande som Edvardsson redogör för. Att genom interaktion mellan kund och personal 
skapas lösningar på problem men även att bygga en relation (Edvardsson 2005). Och 
relationer är just något som säljbefattningen utgör, säljarnas roll på Energibolaget går ofta ut 
på att vara social och serviceinriktad vilket kan underlätta möjligheten till att utföra tjänster 
mot sina kunder. Då säljarna arbetar mot kund på daglig basis och har en stor kontaktyta med 
sina kunder. Grönroos (2002) menar på att en tjänst kan vara en mer eller mindre påtaglig 
aktivitet vilket vi kan se skillnader på tolkning hos personalen. Det sätt säljarna arbetar med 
kunderna i dag anser vi vara en stor möjlighet att överföra till arbetet med energitjänster och 
något som kan förmedlas vidare i företaget. 
 
Kundtjänst upplever att en tjänst först blir en tjänst när den innebär ett besvärligt och 
omfattande arbete, något som de kan ta betalt för. Medan ledning menar på att det kan vara 
något så enkelt som tillgång av information genom en webbtjänst. Denna delade uppfattning 
anser vi kan påverka implementeringen av det nya konceptet med tjänster och för hur de ska 
skapa det mervärde till kunden som företaget avser. En möjlig följd till detta är att kundtjänst 
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1 berättar att de i vissa fal inte tar betalt för tjänster för att om de gör det så vill kunden inte ha 
den. Vidare ställer vi oss frågande till om kunden i detta läge påverkas av kundtjänsts bild av 
en tjänst eller om det är så att Energibolaget inte tillhandahåller kunden tjänster med 
tillräcklig värdegrund för att vara debiterbar. Att personalen tidigare inte har betraktat sin 
verksamhet som tjänsteföretag utan som ett produktföretag som utför service ser vi som något 
centralt som kan få konsekvenser för införandet av energitjänster. Detta framförallt genom att 
exempelvis kundservice eller driftteknikerna inte ser sin uppgift som en del av den totala 
tjänsten. En annan faktor som kan leda till svårigheter med att få in tjänstetänkandet i 
organisationen är att det i dagsläget upplevs som svårt att sammanföra olika projekt och att tid 
för att arbeta med utveckling är svårt att få till stånd utöver det dagliga arbetet vilket vi anser 
är faktorer som hämmar arbetet.  Vi anser att i fall organisationen inför framtiden kan lära sig 
betrakta tjänsten som en hel process och ha möjlighet att kommunicera med varandra för att 
lösa de problem som uppstår eller fånga upp utvecklingsmöjligheter kan detta skapa en bättre 
kvalitet. Kundservice kan bidra genom att skapa merförsäljning och finnas som ett 
komplement till säljarna. För att detta ska vara möjligt är det dock av stor vikt att ledningen 
hittar rätt forum för att kunna förmedla detta på ett sätt så att de olika enheterna kan ta det till 
sig.  

6.3 Nya tjänster och idéer 
För att läsaren ska få en bild av hur Energibolaget hanterar idéer och vilka hinder och stöd 
med detta arbete vi identifierat kommer här en sammanställning av hur de olika grupperna 
medverkar till idéskapandet i organisationen. 
 
Enhet 
 

Arbetar 
med 
idéer 

Ges utrymme att hantera 
idéer 

Hinder Stöd 

Ledning Ja Ja Tiden, ledningen har inte 
tid och möjlighet att 
hantera alla. 

Förslags forum på 
Intranätet. 

Kundservice Nej Nej Bristande forum för att 
föra fram sina idéer. 

Positiv inställning till 
nya idéer internt 

Drifttekniker Nej Nej Ingen möjlighet att 
anpassa efter kunden. 

Utökade 
förutsättningar till 
anpassning av 
kundens behov.  

Säljare 
 

Ja Ja, med undantag att de 
ibland förväntas arbeta 
med idéer med 
vänsterhanden. 

Ingen extra tid för att 
arbeta med idéer. 
Upplever att de får arbeta 
med vänsterhanden. 

Stor frihet och 
möjlighet att arbeta 
med det de tycker är 
roligt. 

Systemansvarig Ja Ja, arbetar fritt inom sitt 
område. Behöver dock 
beslut från chef om idén är 
kostsam eller kräver 
mycket resurser. 

Kommunikation, svårt att 
föra fram sitt budskap 
och få gehör internt för 
idéer.  

Superusers,  

Webbansvarig Ja Ja, men upplever samma 
problematik som säljarna. 

Brist av koordinering av 
ide projekt inom 
organisationen och 
enheter 

Informella vägar inom 
företaget underlättar 
arbetet med all föra in 
sina idéer. 

 
Tabell 3. Organisationens arbete med idéskapande (Moström, Widding 2008) 
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6.3.1 Ide generering 
Vi upplever brett skilda upplevelser om arbetet med idéer inom de olika grupperna med 
respondenter. I marknad, sälj samt webb- och systemansvarig är åsikten att idéer är något hela 
organisationen arbetar med på kontinuerlig basis medan de i frontpersonalen uttrycker att de 
inte kommer i kontakt med detta arbete trotts att de försökt. Marknadschefen utrycker att de 
löpande söker nya idéer och arbetar hårt för att ta vara på dem. Kundservicechefen berättar att 
de ser kunden som utgångspunkt och att det är viktigt att ta vara på den information de 
erhåller genom den kanal för kunder som kundservice utgör. Vi ställer oss frågan till vad 
orsaken till att uppfattningen skiljer sig åt på detta sätt. En utgångspunkt kan vara att både 
säljare och webbansvarig utrycker att det finns ett överflöd av idéer i organisationen att det 
inte finns resurser eller personal för att ta hand om alla de idéer som dyker upp. Säljarna i sin 
tur utrycker att organisationen är ingenjörs tyngd och att detta kan ligga till grund för att idéer 
relaterade till service och tjänster prioriteras bort. De berättar även att det är svårt att föra 
kundens talan vidare och att dessa idéer inte används, åsikten återkommer även hos 
driftteknikerna. 
 
Vi upplever att frontpersonalen är mer bunden till rutinartade arbetsuppgifter med stor 
arbetsbörda och mindre möjlighet till eget initiativtagande i sina arbetsuppgifter. Vi vill 
belysa denna indikation då vi tror att detta kan resultera i att frontpersonalen kan tappa 
motivation och viljan att arbeta med ide generering när de sällan får gehör för sin åsikt eller 
idé och inte heller har möjlighet att anpassa sin arbetssituation efter dessa. Vi upplever att det 
inte heller finns tid och utrymme för att ta dessa initiativ mot att arbeta mer med idéer, då 
kundtjänst utrycker att tempot ät högt och arbetsbördan stor. I en sådan situation anser vi det 
svårt att få tid till dessa aktiviteter och fokus blir istället på att hantera de vardagliga sysslorna 
som utgör ett kort perspektiv på arbetssituationen. Här kan vi se en koppling till Isbergs 
(2006) resonemang om gränser mellan de olika enheterna. Tydligt blir att ledning arbetar med 
ett perspektiv som råder både i vardagen och på lång sikt medan frontpersonalen fokuserar på 
att ta sig igenom dagens arbetsuppgifter. Här kan vi se ett gap mellan ledningens ambition att 
ta vara på idéer vilken typ av uppföljning som sedan görs för att lyckas med dem. Naturligt 
blir att fråga sig varför detta gap uppstår och om det är medvetet från ledningens sida. Det 
framgår samtidigt från kundtjänst att inställningen mot nya idéer är positiv men att det inte 
händer något mer efter det, denna uppfattning delas även med deras chef vilket tyder på en 
ambition men oförmåga att ta tillvara på idéer i fortsättningen. Risken är att de går miste om 
idéer och skapar luckor i arbetet med idéer inom organisationen. Vi frågas oss hur alla dessa 
idéer hanteras och hur gallrar organisationen de bra från dåliga? Vi får indikationer om att hur 
idéer tas om hand handlar mycket om vem som för fram dem och vilka möjligheter denne har 
att föra sin talan internt. Har individen makt och kontakter finns större möjlighet att lyckas 
föra sina idéer vidare. 
 
Om vi tittar vidare på arbetet med idéer bortsett från frontpersonalen ser det annorlunda ut. 
Säljare, webb och systemansvarig utrycker alla att de i stor utsträckning får möjlighet att 
förvalta de idéer som de kommer upp med. Både formella och informella vägar används och 
de enda som begränsar möjligheten att utveckla idéer är tid och resurstillgångar. Säljarna 
utrycker att de får arbeta fritt och att de generellt arbetar med det de tycker är roligt och ligger 
i deras intresse. Säljarna berättar att det finns så mycket idéer att de inte hinner hantera dem 
alla. Tydligt blir att dessa faktorer stimulerar uppkomsten av idéer och det gynnar utveckling 
av både nya och gamla tjänster och produkter. I enighet med Edvardsson (1990) anser 
Markandschefen att är viktigt att arbetet med nya tjänster och produkter sker löpande i 
verksamheten. Edvardsson (1990) menar även att den kontinuerliga utvecklingen bör vara 
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nära kopplad till marknadens behov. Vi tycker därför att det bör uppstå konsekvenser från den 
bristfälliga kommunikationen med frontpersonalen. Och att detta får effekt på denna process 
då frontpersonalen har den yttersta kontakten med kunden och bör vara det organ i företaget 
som har närmast uppfattning om vad kunde efterfrågar. 

6.4 Vidare utveckling och Projektbildning 
Nästa steg vi analyserat närmare är projektbildningsfasen för att identifiera vilka hinder och 
stöd som kan identifieras här. 
 
Enhet 
 

Deltar i 
tjänsteprojektet 

Bidrag till 
tjänsteprojektet 

Hinder Stöd 

Ledning Ja Marknadschefen har 
en funktion i 
styrgruppen för 
projektet, har inte 
riktigt tagit ställning 
än 

Samma personer tycks 
ingå i de olika 
projekten 

Marknadschefen är 
den som slutligen kan 
ta projektet vidare 
och avgöra vilka 
tjänster som ska 
erbjudas 

Kundservice Nej Nej Att inte vara medveten 
om tjänsterna under 
projektets gång 

Positiv inställning till 
nya idéer internt, 
skulle kunna bidra 
med värdefull 
information om de 
ger möjlighet 

Drifttekniker Nej Nej, har dock framfört 
sina åsikter kring 
serviceavtalet genom 
sin samordnare 

Att inte vara medveten 
om tjänsterna under 
projektets gång kan 
leda till att viktiga 
synpunkter missas 

Kan bidra med 
värdefull information 
om de får möjlighet 
att ingå i 
utvecklingsprojekt  

Säljare 
 

Ja Säljare 1 är 
projektledare och 
bidrar med styrning av 
projektet och 
utvärdering, säljare 
två kommer att 
ansvara för ett 
liknande koncept för 
mindre kunder. 

Svårt att alltid få i 
gång delprojekt 
eftersom de olika 
medlemmarna i 
projektet inte har 
frigjort tid för 
energitjänster, samt att 
de rinner ut i sanden. 

De fungerar som 
drivande och känner 
kundernas behov. 
Erfarenheter som kan 
identifiera nya idéer 

Systemansvarig Indirekt Har kontaktats och 
möjligheten till att 
skapa tjänsterna i 
systemet finns. 

Att exempelvis 
systemändringar tar 
tid att få igenom pga. 
samägt system 

Har värdefulla 
erfarenheter från 
andra projekt och kan 
även för detta projekt 
bidra med dessa 
erfarenheter 

Webbansvarig Ja Har bland annat 
bidragit med 
webbaserade tjänster 
som en del av 
tjänstekonceptet samt 
pådrivande och 
initiativtagare för att 
projektet ska kunna gå 
vidare 

Kan se svårigheter att 
komma vidare i 
projektet och få med 
alla de funktioner som 
behövs som ekonomi 
och system i rätt tid. 
Samt andra projekt är 
svåra att sammanföra 

Är väldigt drivande 
och har förmågan att 
föra vidare projektet  

Tabell 4. Organisationens arbete med projektbildning (Moström, Widding 2008) 
 
Projektbildningen i företaget har genomgående samma utformning. Dock ser initiativet till 
projektet ut på två sätt, antingen på beställning av ledningen eller alternativt på initiativ från 
den person som kommit fram till en projektidé. Projektgruppen bildas sedan av de personer 
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som anses vara mest berörda och innesitta bäst lämpad kompetens för projektet. Både säljare 
och webbansvarig berättar att det finns möjlighet för dem att delta i projekt de anser är 
intressanta och anser är relevanta att delta i. Vi tolkar detta som att det finns en viss frihet och 
öppenhet råder för projektbildningen inom organisationen. Enligt Alam & Perry (2002) är det 
av vikt att vid projektbildningen binder rätt kompetens till projektet. Detta väcker frågor runt 
möjligheten att göra detta och webbansvarig uttrycker att det finns så många projekt att det är 
svårt att finna personalresurser för att utföra projekt. Webbansvarig jobbar för att öka 
samordningen mellan projekt för att ta vara på resurser och andra möjligheter. Detta genom 
att både arbeta aktivt själv med dessa frågor men även försöka påverka ledning för att åtgärda 
detta. Vi ser en intressant koppling mellan webbansvarig och de Markham och Aiman- Smith 
(2001) benämner som en Product Champion. En Product Champion är en person som utgör en 
kraftfull resurs för företaget. Deras främsta egenskaper är att de förser idéer med support och 
håller projektarbeten levande. Typiska egenskaper hos en Product Champion är att de snabbt 
kan se potential i nya marknadsmöjligheter, anta projekt och ha ett stort engagemang i 
projekten de deltar i. Samt de vi tycker stämmer bäst i på webbansvarig, att generera support 
till projektet från andra delar av organisationen (Markham och Aiman, Smith 2001). Vi tror 
därför att webbansvarig fyller en stor roll i att föra projekten framåt då projekten är så många 
och personalresurserna knapphändiga. Då många projekt drivs på sidan av de vanliga 
arbetsuppgifterna så tror vi att en Product Champion är viktigt för att projektet ska föras 
framåt och inte stanna av längs vägen. Vikten av denna roll i projektet tycker vi är väsentlig 
att belysa och bör uppmärksammas från ledningens håll och i organisationen i stort.  
 
Vi anser utifrån detta resonemang att anställda från frontpersonal i större utsträckning skulle 
kunna ingå i projekten. Marknadschefen påpekar att kunden är den absolut viktigaste källan 
till utveckling och då anser vi att möjligheten finns att kundtjänst i större utsträckning skulle 
kunna utgöra denna typ av filter eller resurs i projektsammanhang med sin kunskap om 
kundens behov. Detta eftersom projekt som enbart bedrivs inom exempelvis marknad får en 
ensidig karaktär (Kelly & Storey 1999). I projektgruppen ingår många olika enheter men det 
saknas någon som exempelvis direkt arbetar med tjänsterna. Vilket kan få den konsekvensen 
att deras åsikter inte kommer fram eller att de i ett senare skede skapar problem med att 
komma vidare med projektet. Sonnesson (2007) poängterar vikten av just frontpersonalen 
som en källa till tjänsteutveckling, och att de genom att medverka i exempelvis tester av 
nästan färdiga tjänster kan bidra med viktig feedback, och att denna medverkan kan bidra till 
att tjänstekvalitet byggs in redan i integreringsskedet, vilket vi återkommer till. 
 
Andersen & Schwencke (1998) betonar vikten av en början och ett slut i projektet något som 
webbansvarig och säljare efterfrågar. De upplever att projekten inom organisationen har en 
förmåga att rinna ut i sanden och aldrig för ett formellt avslut som Säljare 1 nämner. Detta är 
något vi tror kan ha effekt på projektets resultat och kan påverka möjligheten till att utvärdera 
projektet i dess slutskede. För att få bukt på detta efterfrågar webbansvarig och 
systemansvarig ett projektorgan som koordinerar fördelar projektresurser mellan projekten.  
Detta anser vi kan tyda på att de anställda inte är nöjda med hur projekten hanteras och 
förhåller sig till varandra, men även en möjlighet att utföra projekten mer effektivt inom 
organisationen. Här kan vi också finna en effekt av den frihet vi belyst tidigare i stycket. Vi 
upplever att projektklimatet är spretigt och vidlyftigt och kan se detta som en grund till den 
brist av koordinering och de krockar som uppstår mellan projekten. Så som brist på 
personalresurser och konkurrens om funktioner som marknadsföring av projektets produkt 
eller effekt.  
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6.5  Tjänstens utformning 
Energitjänster är än så länge endast i ett förstadium och någon egentlig design av vilka 
tjänster som ska ingå och hur de ska erbjudas är än så länge inte fastslaget. Det som har 
genomförts är en kundundersökning hos Energibolagets företagskunder som tog fasta på 
attityder kring energitjänster och behov, samt en enkätundersökning som berörde bland annat 
behov av uppföljningsverktyg. Detta är enligt Edvardsson (2006) en av de viktigaste 
faktorerna för att de ska kunna bidra till lönsamhet samt att tjänsten ska kunna leva upp till 
deras förväntningar. Vi anser att undersökningen är en bra utgångspunkt och att den även kan 
bidra till att skapa acceptans internt, i och med att den ger ett tillfälle att beröra ämnet samt 
genom möjligheten att sprida vidare kundernas attityder och behov från ett mer externt 
perspektiv. Detta eftersom undersökningen inte gjordes av någon anställd på företaget utan en 
extern aktör. 
 
Utifrån det läge i tjänsteutvecklingsprocessen Energibolaget befinner sig i nu har användbara 
riktlinjer för hur tjänsterna kan utformas framkommit, och i dagsläget finns förslag på en 
uppdelning av: 

• fysiska tjänster (kartläggning och optimering) 
• webbaserade uppföljningsverktyg 
• Utbildning/rådgivning 

 
Det Energibolaget bör fokusera på nu är avgöra vad de ska fokusera på av dessa tjänster, 
skapa argument och stödunderlag samt inleda marknadsföringsunderlag och 
konceptutformning. Vi anser att det finns stora möjligheter men att det finns en risk att man 
börjar i ”fel” ordning. Alam och Perry (2002) poängterar att det är viktigt att testa idén så att 
den håller så väl organisatorisk, som ur ett lönsamhetsperspektiv. Att alla berörda är 
medvetna om vad tjänsterna innebär och tror på konceptet är vidare faktorer som Alam och 
Perry framhåller, annars anser vi att det finns en risk att utvecklingsprocessen avstannar, hur 
väl Energibolaget än lyckas skapa kampanjer och säljstöd, är det ingen som tror på konceptet 
internt så befarar vi att det kan det stå och falla på grund av en avsaknad av medvetenhet. Som 
också Sonnesson (2007) nämner är att frontpersonalen ofta kommer in för sent i 
utvecklingsarbetet med tjänster och att om de redan i utformningsfasen har möjlighet att 
komma med sina åsikter tar arbete med implementeringen och integrering kortare tid.  
 
Något vi däremot inte stött på från någon av grupperna vi intervjuat är motstånd eller en 
negativ inställning till projektet, vilket var något vi befarade, då bland annat marknadschefen 
nämnde att detta ibland kan vara fallet med nya arbetssätt. Det var en del av våra teoretiska 
utgångspunkter inför studien, där vi bland annat berörde Internal resistance (Zwick 2002) och 
vikten av att motverka den osäkerhet som nya arbetssätt kan medföra. Det vi såg i vår 
”månadens fråga” var att denna inställning att de ”inte behöver, några nya tjänster eller 
produkter” angavs av 11,5 % vilket motsvarar 7 personer, vilket kanske inte är så många. 
Dock kan motstånd och osäkerhet vara något som ligger under ytan och som är svårt att nå. Vi 
anser att det trots att det inte är något uttalat motstånd är det viktigt att ledningen tar detta i 
beaktning. Som Armenakis et.al (1993) föreslår att det viktigt att medvetengöra projekt i ett 
tidigt skede och hantera de eventuella individuella och kulturella skillnader som kan finnas i 
en organisation för att skapa ett tillåtande klimat med förutsättningar för förändringar. Det 
tyder dock på att dessa faktorer inte behöver utgöra något stort problem men heller inte att det 
för den skull finns det drivande engagemang som de trots allt vill nå. 
 
Kundservicechefen anser att även kundservice skulle kunna ha synpunkter och idéer att bidra 
med inför att nya produkter eller tjänster ska införas. Även gruppen som idag arbetar med 
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service av värmecentraler har en hel del insikt om hur tjänsten i framtiden skulle kunna 
utvecklas, de föreslår bland annat att det inleds ett samarbete för att få stöd och resurser, som 
reservdelar för att kunna åtgärda de fel som uppstår. Det är också något som måste vara 
klarlagt innan tjänsten lanseras. Det kan därmed krävas att det skrivs avtal med en 
utomstående aktör som kan bistå med dessa typer av resurser. Vilket var något som 
driftteknikerna verkligen upplevde som ett hinder i den tjänst som de utför. De har inte heller 
fått ta del av några argument som kan användas för att motivera kunden och lyfta fram 
tjänstens fördelar. Vidare anser vi att när viktiga stödfunktioner som reservdelar eller liknande 
inte finns att tillgå är inte heller driftpersonalen motiverade att rekommendera tjänsten vidare. 
Vi vill också lyfta fram att resurser på andra enheter i organisationen upplevs som en av 
organisationens styrkor, både webbutvecklaren och säljare 1 nämner den stora friheten och 
tillgång till resurser i form av ekonomiska medel. Däremot är det svårare att få tillgång till 
personalresurser som är framförallt till de olika projekten en bristvara.  

6.6 Införandet av nya tjänster  
Säljare 1 som är projektledare för Energitjänster poängterar som det absolut viktigaste för 
projektet utifrån hans egen erfarenhet är att nya tjänster eller produkter som införs ofta brister 
i att de inte implementeras på rätt sätt. Det är många som tar upp tidsaspekten som ett stort 
hinder för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Det är 
därmed viktigt att det tas på allvar och ett sätt att ta reda på det som saknas är att genomföra 
en så kallad gap-analys (Hallström, Jönsson 1991). 
 
Kundtjänst 

• Ett verktyg att ta vara på synpunkter saknas, för att fånga upp exempelvis önskemål, 
idéer, och klagomål för både tjänsteutförarna och de som arbetar med tjänstestöd. Om 
det kan skapas en speciell portal kan de kommunicera med varandra och via den få 
tips och idéer. 

• Skapa större förståelse för varandras situation, det framkommer från kundservice och 
från kundservicechefen att vissa utbyten gjorts för att få bättre förståelse för andras 
arbete vilket har uppskattats av de inblandade, detta skulle kunna vara en bra idé även 
för energitjänster. Detta eftersom det är mycket att lära sig runt effektivisering och 
regelverket kring exempelvis energideklaration. 

• Manual för vad som ingår i tjänstekonceptet och hur de ska kommuniceras till 
kunderna, här kan säljarna vara en viktig support och vi ser en stor möjlighet att 
kommunikationen dem emellan är relativt tät. En tydlig ansvarsfördelning och 
kartläggning om vem som kan kontaktas vid frågor bör upprättas.  

 
Drifttekniker 
• De ovanstående punkterna kan inkluderas även till denna grupp, men här tillkommer 

även att det saknas resurser i form av reservdelar och samarbetspartners att hänvisa 
kunden till när något behöver åtgärdas. 

 
Säljare 
• För säljarna är även här ovanstående punkter intressanta men det påpekar att tiden är 

en stor brisvara och vi anser att det bör frigöras tid på ett strukturerat sätt så att arbetet 
inte behöver bli något som bara läggs på befintliga arbetsuppgifter. 

 
Ledning 
• Även från ledningsgruppens perspektiv måste aspekter som tid och resurser tillskapas. 

Som marknadschefen själv påpekar är att det är lika viktigt att avveckla det som inte 
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längre fyller någon funktion som att införa något nytt. Det kan betyda att om det inte 
kontinuerligt utvärderas vilket bidrag de olika produkterna och tjänsterna ger till 
verksamheten kan det innebära att det till slut blir för mycket och att det som kräver 
fokus hamnar mellan stolarna. 

6.6.1 Integrera tjänsten i verksamheten 
Modellen (se sidan 21) som Tax och Stuart (1997) tagit fram för implementering av nya 
tjänster anser vi har viktiga poänger men att den kanske i vårt fall inte bör användas stegvis. 
Detta eftersom vi anser att modeller av denna typ inte kan användas i enlighet med företagets 
vardag, eftersom det är så många olika enheter som är involverade och som i sin tur påverkar 
varandra. Som ett komplement till modellen anser vi att även tankesättet kring tjänstens 
varumärke som vi berörde i teorin bör finnas med parallellt. Precis som att implementeringen 
av nya arbetssätt måste integreras i den befintliga verksamheten måste även ett nytt 
varumärke implementeras. Då gäller det att skapa en medvetenhet hos personalen kring 
faktorer som hur det nya varumärket kompletterar företagets kultur, vision och hur den ska 
kommuniceras till kunden som vi tidigare har berört. (Cheratony, Segal-Horn 2001) Vi anser 
att de interna faktorerna kring att införa ett nytt varumärke är något som måste finnas med i 
utvecklingsarbetet och inte lämnas kvar som en sista punkt på agendan. Vi upplever dock att 
detta inte bör ske genom ett standardiserat program utan anpassa sättet att kommunicera detta 
efter mottagaren. Enligt Isberg (2006) är det viktigt att ta hänsyn till de gränser som finns 
mellan olika delar i en organisation. Dessa gränser tror vi kan utgöra ett hinder när 
exempelvis vision och kultur ska förmedlas och även vikten av ett varumärke. Något som vi 
upptäckt är att det språk vi talar med varandra inte förstås av alla på samma sätt och att det 
kan skapa ett utanförskap. Exempelvis faktorer som vision, kultur och varumärkes 
information når då inte ut till den enskilde individen till följd av detta. I vår studie var det 
tydligt när vi ställde en fråga som besvarades med en tystnad i exempelvis drifttekniker- 
gruppen och även omvänt när de diskuterade tekniska detaljer som gjorde att vi helt tappade 
tråden och inte förstod viktiga delar av tjänsten. 
 
För att bemöta detta fann vi att organisationen behöver förstå för att kunna ta till sig den nya 
tjänsten. Enligt Cohen och Levintbal (1990) är det viktigt att det redan på en basnivå kräver 
förkunskaper i ämnet och även ett gemensamt språk för att kunna kommunicera med varandra 
och för att nå ytterligare en nivå och öka sin kapacitet i utvecklingsarbetet. De föreslår att det 
då kan vara användbart att använda sig av en typ av intermediär eller ”Gatekeeper”. De 
menar att det är viktigt att hela organisationen strävar efter att utöka sin kapacitet, men att 
”Gatekeepern” kan fungera som en absorberande funktion mot omvärlden och länk mellan 
den kunskap som organisationen behöver och kommunicera detta till de olika enheterna. Här 
ser vi en likhet med Energibolagets ”Superusers” som fungerar som en resurs mellan 
medarbetarna och systemutvecklingsfunktionen. Denna funktion skulle exempelvis kunna 
fungera som en slags översättare för att få personalen att ta till sig de nya tjänsterna och 
kommunicera syftet på ett sätt som gruppen förstår. 
 
Eftersom energitjänster är ett relativt nytt område kan det vara av vikt anser vi att det finns en 
funktion som även kan vara företagets öga utåt på marknaden för att fånga upp nya rön inom 
området och sedan föra det vidare inom organisationen. Denna kan finnas på ett flertal 
områden i företaget, förslagsvis på kundtjänst, hos driftteknikerna och hos säljarna. Vi anser 
också här att det är av vikt att denna person kan kommunicera med de olika enheterna på ett 
sätt så att de kan förstå och ta till sig detta. Som en möjlighet till detta nämnde exempelvis 
Kundservicechefen en av säljarna som tidigare arbetat i kundtjänst och som hade en väldigt 
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god förmåga att informera och anpassa detta till medarbetarnas situation. Detta tycker vi väl 
belyser vilka möjligheter denna funktion skulle kunna ha. 
 
 När många olika delar av en organisation ska kommunicera ut samma budskap anser vi att 
det är viktigt att skapa en gemensam förståelse också för faktorer som värderingar och 
visioner som på grund av att de är svåra att beskriva kan leda till förvirring och att de i 
slutändan inte ger det gemensamma redskap som de är ämnade att ha. Vi anser dock precis 
som företagets miljöstrateg att konceptet med energitjänster väl kan komplettera företagets 
image som miljömedveten och även där fungera förstärkande för hela verksamheten. Image är 
också enligt webbutvecklaren en av deras stora styrkor när det kommer till just miljö och 
något de har lyckats väl med att integrera internt. Det är framförallt viktigt anser vi att inte 
särställa energitjänsterna från övrig verksamhet utan låta de ingå som en del av företagets 
vision att arbeta för en hållbar tillvaro.  
 
Design och konstruktion av tjänsteerbjudandet är dock centralt och vi anser att detta bör 
finnas med som en kontinuerlig process under hela arbetets gång. Redan från idéstadiet kan 
detta tankesätt att revidera och utvärdera arbetssätt, system och hur det påverkar resten av 
företaget finnas med för att just kunna fånga upp de hinder och stöd som framkommer under 
utvecklingsarbetets gång. Just utvärdering är något som vi upplever glöms bort i det dagliga 
arbetet. Även om ambitionen finns och att många kanske anser att det görs utan att det krävs 
något formellt arbetssätt behöver även denna del en ansvarig för att det inte ska prioriteras 
bort i det dagliga arbetet. Företagets förmåga att ta till vara på feedback och 
uppföljningsresultat är också något vi anser att de skulle kunna arbeta mer med utifrån 
följande punkter 
 

• Lägga in uppföljning som en del av det dagliga arbetet 
• Skapa konkret arbetstid och resurser inte bara för systemuppföljning, vilket vi anser de 

har kommit långt med utan också uppföljning av det runt omkring som arbete med 
säljstöd för samtliga berörda grupper, hur varumärket uppfattas, eller hur kunden ska 
bemötas. 

• Något vi också anser skulle kunna bidra till ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt att 
integrera tjänsten är att skapa fler ansvarsposter och att feedback för de som deltar 
följer med hela processen så att inte vissa delar blir frikopplade och inte har möjlighet 
att delta under hela processen, då risken att nya faktorer som påverkar projektet kan 
komma att uppstå. Som exempelvis systemrelaterade problem eller vilka argument 
som ska användas. 

 
Under studiens gång har begreppen implementering, lansering och integrering dykt upp ibland 
som benämningar på samma sak och ibland med olika betydelse vi vill därför klargöra vilken 
betydelse vi anser att de har, utifrån vår studie och definiera dem enligt följande. 
 
Implementering: Så fort arbetet med energitjänster började, när projektet skapades och det 
började pratas kring fikabordet så anser vi att även implementeringsarbetet tog sin början. 
Med implementering menar vi faktorer som informera, kommunicera och medvetengöra. 
Något som vi stött på som ett hinder från de flesta grupper vi pratat med. Ledningen lyfter 
vikten av att få acceptans och Miljöstrategen lyfter fram vikten av att klargöra det 
pedagogiska dilemma som kan upplevas genom att effektivisering kan betraktas som 
motsatsen till det som verksamheten lever av, att sälja energi. Från kundtjänst framkom det 
också som ett problem när det införs något nytt och de inte får någon mer information än 
samma reklamblad som går ut till kunden. Där tror vi att det är viktigt att ledningen redan från 
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början informerar och gör informationen tillgänglig, men också klargöra att personalen även 
har ett ansvar att själva ta del av information och hålla sig uppdaterad. 
 
Lansering: Med lansering vill vi särskilja det arbete som kan ske både internt och externt som 
handlar om att göra tydliga insatser som interna möten där en konkret manual kan delas ut. 
Genom detta görs den nya tjänsten eller produkten prioriterad och symboliskt visa vikten av 
det nya konceptet. Säljare 1 benämner det sjösättning och vi anser att en lyckad 
sjösättning/lansering kan ha betydelse för hur de nya tjänsterna upplevs. Motsvarande 
sjösättning externt kommer att ske via en presentation på Energibolagets kunddag. Vi tror att 
det är en bra möjlighet och att det symboliskt får ett stort värde inför framtiden. 
 
Integrering: I vår studie talar vi också om integrering vilket vi vill framhålla är en process 
mellan de båda ovanstående, som en sammankopplande åtgärd, att få tjänsten att fungera i 
verksamheten. Det är också av vikt att personalen är motiverad att jobba med den och att de 
har de verktyg, information och system de behöver, samt att tjänsten kompletterar 
verksamheten, genom att varumärket förstärker faktorer som image och att konceptet passar 
in och får en plats inte bara på hemsidan och på ett informationsblad utan också genom att de 
som arbetar med det får tydliga roller och en plats både fysiskt och i folks medvetande. 
 
Vi har nu analyserat tjänsteutvecklingsprocessen utifrån det vi funnit i vår studie med stöd av 
Edvardssons modell (1990). För att ytterligare klargöra vilka faktorer som kan påverka 
tjänsteutveckling och vilka hinder och stöd som kan urskiljas, lyfter vi i nästa avsnitt blicken 
ytterligare med ambitionen att förklara och där kommunikation som framkommit utifrån flera 
perspektiv har en betydande roll. 
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6.7 Kommunikation 
I följande avsnitt kommer vi att basera vår analys på det empiriska materialet med 
utgångspunkt i kommunikation. Vi inleder även här med en sammanfattning och har samlat 
de olika kommunikationskanalerna som varje enhet använder sig av och vilka hinder och stöd 
som kan uppstå i detta sätt att kommunicera för att analysera vilka konsekvenser detta kan få 
för tjänsteutvecklingen   
 
Enhet Vanligaste 

kommunikations- 
kanalen 

Hinder Stöd 

Ledning Fysiska möten, intranät Problem med att implementera 
intranät som kommunikations 
redskap. 

Informations policy och 
utarbetat policy för 
kommunikation.  

Sälj Fysiska möten och 
telefon 

Lite tid för att kommunicera 
mellan de olika affärsenheterna. 
Konkurrens och geografiska 
avstånd. 

Närhet till de andra på 
marknad. 

Kundtjänst MSN och telefon Få fysiska möten, jobbar för att de 
ska bli fler. 

Bra kontakt med samtliga 
affärsområden. Annsikte på 
den de söker, personligt. 

Drifttekniker Telefon Dålig kommunikation med de 
övriga affärsområdena. 

 

Webbansvarig Fysiska möten  Bristande kommunikation mellan 
gränserna.  

Många fysiska möten leder 
till stort informations flöde 
mellan enheterna. 

Systemansvarig Telefon och fysiska 
möten 

Svårt att nå fram med sina 
budskap. 

Upprepning av det som ska 
kommuniceras. 

 
Tabell 5. Kommunikation i organisationen (Moström, Widding 2008) 
 
Det har under studiens gång visat sig att kommunikationen spelar en central och komplex roll 
i tjänsteutvecklingsprocessen. Vi kan se i teorin att inslag av kommunikation är en viktig 
faktor i processer som tjänsteprocessen (Edvardsson 1996) och ”The Planning Cycle of 
Success for new service integration” (Tax & Stuart 1997).  Ofta som en ingrediens för att 
möjliggöra resterande faktorer i de olika modellerna och teorierna. Vi tolkar det därför att 
kommunikation innebär både en möjlighet och ett hinder för att hantera de olika processer 
som sker inom företaget. Vi menar också att det samtidigt flyter ihop med den interna 
marknadsföringen. Därför har vi valt att bygga denna analys mestadels utifrån vår empiri för 
att kartlägga hur kommunikationen ser ut inom företaget. Efter att ha sammanställt de 
intervjuer vi gjort så var känslan spontant att Energibolaget använder en hel uppsjö av 
kommunikationskanaler men även att de har av olika sätt att använda sig dem. Vi upplever att 
det finns en brist på standardisering och rutin och att de olika avdelningarna bygger sina egna 
kommunikationssystem. Ledningen utrycker att kommunikation är ett av företagets ledord 
och att de använder sig just av så många som möjligt. Vi listar nedan samtliga 
kommunikations kanaler som angivits i intervjuerna. 
 
- Telefon  - Mail 
- Officiella möten - Inofficiella möten så som i fika rummet 
- Intranät  - MSN 
- Idélåda  - Affärssystemet Cab. 
- Personaltidning - Projektdagbok 
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Med återkoppling till ovanstående resonemang så ställer vi oss frågan om hur effektiv 
kommunikationen blir genom att använda så pass många kanaler samtidigt. Samtliga grupper 
använder ett antal kommunikationsmedel, men samtidigt finns grupperingar som vi anser är 
av vikt att belysa. Ledningen kommunicerar mycket genom möten av olika slag, både 
formella och informella. Säljare och web-/ systemansvarig använder sig även dem möten men 
också mycket telefon. Frontpersonalen skiljer sig åt där drifttekniker använder främst telefon i 
deras arbete då de arbetar mycket ute på fält. Medan kundtjänsts kommunikationsmetoder 
främst består av MSN (ett textmeddelande system på Internet), telefon och muntlig 
kommunikation öga mot öga. Vi ser här att karaktär på arbetsuppgifter präglar de sätt 
personalen kommunicerar. Detta anser vi indikerar vikten av att välja kanal för 
kommunikation till den tilltänkta målgruppen. Generellt så anser de anställda att 
kommunikationen fungerar bra och att den präglas av en småföretagskänsla där det alltid 
finns ett ansikte och en person att vända sig till. Detta tror vi kan underlätta en effektiv 
kommunikation och en vilja att kommunicera mellan enheterna. Dock blir de gränser som 
Isberg (2006) nämner tydliga vad gäller kommunikation mellan enheterna.  
 
Både ledning och säljare anser att de missar en ”fikakontakt” med dem som arbetar andra 
tider än marknad, alltså den inofficiella kommunikationen som görs ansikte mot ansikte.  Just 
det fysiska mötet är något som återkommer hos de flesta respondenterna och det blir tydligt 
att det är denna form av kommunikation de anser är mest effektiv och givande. 
Kundservicechefen anser att det är viktigt att ge varandra tid och kommunicera genom fysiska 
möten där de ska finnas möjlighet att ställa frågor med direkt feedback. Det blir mest effektivt 
så och ger bäst resultat. Hon berättar även att oavsett på vilket sätt som används för att 
kommunicera så är det viktigt med upprepning då detta oftast behövs för att folk ska komma 
ihåg och verkligen förstå det företaget vill säga. Även webbansvarig och säljare använder sig i 
stor utsträckning av kommunikation ”ansikte mot ansikte”. Även dem anser att det blir mer 
effektivt så och att de bättre når ut med sitt budskap. Ledningen menar på att de arbetar för att 
få de anställda att använda sig av intranätet som kommunikationskanal i större utsträckning då 
denna ska utgöra en kanal för kommunikation med överlägsen snabbhet och som även 
överskrider de geografiska skillnaderna. Dock utrycker samtliga av de grupper under 
ledningen som vi intervjuat att intranätet inte används på ett sådant sätt utan enbart är något 
de möts av när de loggar in på morgonen och sedan inte kollar igen. Här kan vi urskilja ett 
samband mellan respondenterna att de ofta nämner kommunikation ”ansikte mot ansikte” till 
följd av frågan rörande intranätet. Vi konstaterar att det tycks finnas en intern strävan bland de 
anställda att kommunicera ansikte mot ansikte trotts alla de redskap som finns internt för att 
underlätta kommunikationen. Hur detta ska hanteras internt när det handlar om människors 
faktiska rutiner och beteende är svårt att avgöra och något som bör belysas ytterligare.  
 
Isberg utgår från ett antal olika gränser som kan hindra arbete mellan de anställda. Bland 
annat talas det om de mentala gränserna som gör att anställda ser processer inom företaget på 
skilda sätt vilket kan påverka arbetet mot kunden och leva upp till en gemensam version 
(Isberg 2006). Detta kan vi uppleva som aktuellt inom Energibolaget. Det utrycks bland flera 
respondenter att de önskar att de generellt hade en större och bättre uppfattning om vad som 
sker i andra enheter än sin egna. Tydligt blir att de som sitter nära varandra geografiskt har 
lättare att hålla sig uppdaterade av naturliga skäl, medan de med helt skilda affärsområden och 
geografiska avstånd i organisationen upplever dessa problem större. Vi tolkar det hela som att 
det är svårt att avgöra för de anställda om vilken typ av information och hur ofta de bör 
kommunicera med övriga enheter som man inte naturligt håller kontinuerlig kommunikation 
med i arbetet. Vi ser ett undantag i detta hos kundservice som hanterar samtliga 
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affärsområden dagligen och därför ständigt är i kontakt med de olika affärsområdena och 
anställda med olika ansvarsområden. De utrycker även att de inte alls har några problem med 
kommunikation över gränserna och att de har en god kontakt med alla. De utgör en länk 
mellan kunden och respektive affärsområde och båda parter är beroende av den 
kommunikation som förs dem emellan.  
 
Som vi nämnt tidigare i stycket ovan så har vi valt att titta på den interna marknadsföringen i 
företaget i koppling till kommunikationen. Vi har inte lyckats utröna någon direkt strategi 
eller tillvägagångssätt för att marknadsföra internt i Energibolaget. Dock kan vi se likheter i 
den kommunikation och hur den interna marknadsföringen beskrivits i teorin. I detta fall tror 
vi att de omedvetet marknadsför produkter och tjänster genom kommunikation från den 
enskilda personen. Till stöd finns ett visst inslag av utbildning och information så som 
produktblad, workshops och informationsmöten. Hur detta förhåller sig kan dock vara olika 
vid olika tillfällen, som exempel kan nämnas så lämnades enbart ett produktblad ut till de 
anställda på kundtjänst vid den senaste lanseringen av en ny produkt. Kundtjänst ansvarig 
berättar att den information och utbildning som sker av nya produkter och tjänster mot 
kundtjänst beror mycket av vem som är ansvarig och projektledare. Detta till skillnad från 
driftteknikerna som menar att de knappt kommer ihåg den senaste gången de fick information 
och utbildning om nya produkter och tjänster. Vi anser att detta tyder på brister i 
kommunikation och intern marknadsföring för att nå ut till alla de olika enheterna i företaget 
och att det saknas kunskap om vikten av dessa aspekter. Vi upplever att det saknas direktiv 
och en tydlig strategi för hur dessa stora gap ska hanteras mellan ledningens strategi och mål 
och hur det faktiskt ser ut i det dagliga arbetet. Grönroos talar om vikten av att kommunicera 
och implementera en tjänst hos de anställda före den når marknaden (Grönroos 2000). Detta 
anser vi kan ha en inverkan på hur arbetet med nya tjänster och produkter och att det kan få 
konsekvensen att de inte får någon egentlig genomslagskraft. 
 
Vi kan se en styrka i kommunikationen inom vissa enheter och då främst hos dem som sitter 
nära varandra både i arbetsmässigt och geografiskt. Medan en stor brist uppstår mellan dem 
som har långt emellan varandra och har lite med varandra att göra i de dagliga rutinerna. Vi 
ser även här en möjlighet med den interna marknadsföringen men att den frihet och avsaknad 
av rutiner den karaktäriseras av kan utgöra hinder om det inte strategiskt ingår i 
utvecklingsarbetet. Vi kan inte se att den saknas helt, men vill belysa det faktum att det bör 
utarbetas ett tydligt arbetssätt för att lyfta medvetenheten. Vi tror att Energibolagets arbete 
med tjänsteutveckling kan komma att påverkas om de inte utnyttjar intern marknadsföring i 
en större utsträckning. Då den bland annat syftar till att kommunicera identitet, vision och 
gemensamma värderingar. Detta upplever bland annat webbutvecklaren att de är duktiga på 
när det gäller företaget som helhet men bör anser vi även ingå när nya tjänster och produkter 
ska införas.  
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7. Diskussion kring hinder och stöd till tjänsteutveckling 
 

okus i denna studie har främst riktats mot vad som hindrar och stödjer utveckling av 
nya tjänster. Vilka faktorer är det som påverkar arbetet med tjänster att inte fungera 
och vad bör Energibolaget fokusera på för att på ett framgångsrikt sätt få 

verksamheten att fungera? Nedan kommer vi att diskutera de olika hinder och stöd för 
tjänsteutveckling hos Energibolaget som vi identifierat. Därefter har vi i nästa kapitel för 
avsikt att presentera vårt teoretiska bidrag med studien genom att lyfta vårt resultat till en 
mer teoretisk nivå. 
 
Energibolagets image är idag stark vilket ger en stor möjlighet för att energitjänstkonceptet 
medför en komplettering till verksamheten. Det är något vi anser att tjänsteutveckling bör 
präglas av, att de tjänster som ska tillföras har en anknytning och stämmer överens med 
företagets värderingar och image. För att detta ska bli möjligt bör det finnas någon form av 
informationspolicy för hur detta ska kommuniceras både internt och externt. Detta gäller inte 
bara för tjänster utan som en av säljarna nämner bör det finnas tillgängligt för samtliga 
produkter och tjänster så att alla inom företaget vet vad de pratar om och även för ut samma 
budskap till sina kunder.  
Om alla inom organisationen inte är medvetna om vad tjänsterna innebär och vilka argument 
de ska använda mot kunden kan det medföra att hur bra kvalitet det än är på tjänsterna så 
faller konceptet om de inte är förankrade i organisationen. Att budskapet som förmedlas 
externt och att personalen i alla delar av organisationen har en överensstämmande bild av 
syftet med tjänsterna så att det stämmer överens med det som levereras är en av de viktigaste 
faktorerna att ta itu med inför en tjänstelansering. Vi anser också att det är viktigt för alla 
organisationer som står inför ett tjänsteutvecklingsprojekt att ha detta i beaktning. 
 
Klimatfrågan är en aktuell fråga som Energibolaget tagit till sig, vilket tyder på en öppenhet 
för nya influenser på marknaden. Detta anser vi är en av deras stora möjligheter som kan leda 
till att de även i framtiden är öppna för förändringar på marknaden. Detta speciellt eftersom 
de är en organisation som under en lång tid präglats av monopol och även på vissa områden 
fortfarande har inslag av detta. Systemansvarig menar att detta kan skapa en kultur att handla 
på ett visst sätt som inte stämmer överens med de områden inom företaget som har andra 
konkurrensförhållanden. Eftersom det nya tjänstekonceptet ska vara övergripande och spänna 
över fler affärsområden är det en utmaning att hantera just dessa skillnader i kultur inom 
företaget och tidigare sätt att arbete för att skapa ett gemensamt sätt att förhålla sig till detta, 
vilket är något vi återkommer till. En sund konkurrens menar webbansvarige kan ge bättre 
möjligheter till ett utvecklingstänkande som tidigare inte haft samma genomslagskraft. Det 
hinder som vi ser utifrån respondenternas skilda syn på tjänster är just hur tjänster ska 
betraktas i företaget och hur de i marknadsföring och kommunikationen utåt ska hantera detta 
och inte enbart fokusera på att ”produktifiera” tjänsterna. Detta kan då ha till följd att man just 
missar faktorer runt omkring som att marknadsföra mervärden. Som vilka positiva följder 
man kan få ut av tjänsten som kund och fokusera på andra värden än just att förpacka tjänsten 
så att den kan hanteras som en produkt.  
 
En viktig del med att överhuvudtaget få nya tjänster att utvecklas är att idéer och synpunkter 
förvaltas på ett bra sätt. Som vi nämnt finns det på Energibolaget en formaliserad 
idéverksamhet, där nya idéer har möjlighet att värderas och även premiernas. Som 

F 
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webbansvarige och även marknadschefen nämner är detta inte det främsta redskapet och 
mycket idéverksamheten sker informellt. Webbasvarige berättar att han brukar kontakta 
exempelvis kundservice för att få synpunkter på nya produkter eller rutiner. Detta ser vi som 
något som borde ingå i mer betydande bemärkelse, alltså på kontinuerligt basis och tidigare i 
utvecklingsarbetet än bara inför lanseringen och som ibland ske bara genom ett papper i 
handen. Vi upplever att det finns skillnader mellan olika funktioner och att det kan leda till att 
viktiga synpunkter går förlorade. Vi tror att motivation och engagemang kan skapas om även 
frontpersonal fick möjlighet att ingå i större utsträckning i olika projekt, som så tydigt är fallet 
hos både säljare och webbansvarige. Detta kanske också skulle kunna vara en lösning på det 
hinder som webbansvarige nämner, att det är så många projekt igång att det inte finns 
personalresurser, eller att samma personer ingår i flera projekt vilket inte skapar den mångfald 
och motivation till utveckling som de skulle få om det var mer varierat. 
 
Systemansvarige nämner uttrycket ”förändrig som tillstånd” vilket är något vi konstaterar är 
något de kan ha svårt att integrera i alla enheter i organisationen. Att lära sig betrakta 
förändring som något naturligt kan vara svårt och upplevas som ett hinder för utveckling. 
Marknadschefen nämner att de internt inte har en direkt negativ inställning till förändring men 
att det kan finnas ett mer eller mindre omedvetet motstånd. Som Ram (1987) nämner reagerar 
många av oss naturligt med ett första motstånd till nya saker som förändrar våra liv på ett eller 
annat sätt. Internal resistance är ett annat begrepp vi berör i vårt teoretiska avsnitt och även 
detta innebär att människor kan känna osäkerhet i förändringsprocesser (Zwick 2002). Detta 
kan innebära ett stort hinder om företag ska kunna konkurrera på marknaden och Zwick 
nämner att om företaget kan lära sig hantera detta ger det ett försprång på en konkurrensutsatt 
marknad. Vi upplever inte något direkt motstånd utan snarare en positiv inställning, men för 
att nå ännu en nivå och för att få en drivande personal behöver vi faktorer som kan motivera 
och putta framåt i processen, annars kan det hända att ingen tar arbetet vidare och det uppstår 
ett slags vakuum för förändringsprocessen.  
 
Det absolut viktigaste för personalen enligt månadens fråga var att när nya produkter och 
tjänster ska införas ska det ”tekniska fungera”. Det kan vi förstå eftersom exempelvis 
kundservice och de andra enheterna som arbetar med system och webbutveckling utgör 
affärssystemet det främsta redskapet i deras arbete. Det tycks också efter det att det nya 
systemet infördes för ett antal år sen också finnas ett behov av att hitta ett mer systematiskt 
arbetssätt för att det ska passa den marknad som råder i dag. Systemutvecklaren berättar att de 
tidigare kunde anpassa systemet mer efter individuella behov. Idag måste alla 
systemförändringar göras genom den centrala systemförvaltaren. Detta kan betraktas ur två 
perspektiv och vi anser att det både stödjer och hindrar tjänsteutveckling. Stödjer genom att 
de leverantörer som tillsammans äger systemet kan hitta lösningar som är mer genomtänkta 
och hållbara i ett längre perspektiv, samt att vissa förändringar inte skulle vara ekonomiskt 
försvarbara att genomföra själva. Det hindrar dock anser vi genom att i de olika enheterna 
finns funktioner som inte går att göra på ett smidigt sätt och att ändringar tar lång tid att 
genomföra. Vi håller dock med systemutvecklaren att det för att få långsiktigt hållbara 
lösningar kan finnas incitament att vissa enheter måste förändra sitt sätt att arbeta för att det i 
slutändan ska bli effektivt. Detta kan dock få konsekvenser och medföra ett visst motstånd 
hos personalen. En av säljarna nämner exempelvis att de tekniska funktioner som skapats 
ibland gör att de tappar förståelse och kontroll över arbetet. Exempelvis i olika kalkylprogram 
där det är svårt att få en inblick över resultatet, där han ibland plockar fram en kalkylbok för 
att kontrollräkna. Dessa aspekter anser vi kan utgöra hinder för att utveckla alltför tekniskt 
avancerade system för sådant som manuellt ger en kontroll och möjlighet att exempelvis 
förklara för kunden vilka beräkningar som gjorts. Som en möjlighet att motverka detta hinder 
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är att som vi tidigare nämnt använda Superuserfunktionen. Vi anser också att det trots den 
snabba tekniska utvecklingen i samhället måste ta hänsyn till att datamognaden inte alltid 
överensstämmer med vad programmet klarar av att utföra. Detta gap måste hanteras genom 
utbildning och en viktig faktor i detta är att utbildning bör ske genom praktisk utbildning med 
anpassning för individen och inte enbart bestå av information. Vi återkommer dock till att den 
avsaknad av erfarenheter kring tjänster och hur de ska hanteras både i verksamheten och hur 
de ska kommuniceras externt. Detta kan utgöra ett hinder och kan ta tid innan de integrerat 
tjänsterna och fått det att fungera. Det är dock på intet sätt för sent och vi vill med denna 
diskussion kring ämnet uppmana till att inleda med ett krafttag kring integreringsarbetet, och 
implementeringsarbetet för att bygga en grund för den senare lanseringen. Dessa begrepp 
anser vi står för flera dimensioner av att internt införa en ny tjänst och för att klargöra detta 
har vi konstruerat en modell i kommande kapitel. 
 
Som vi ser det bör ledningen och projektgruppen, när ett nytt projekt inleds redan i detta 
stadium börja med att lansera detta internt genom att berätta om idén de har och informera 
om att arbetet har inletts. Här behöver organisationen också en projektkartläggning som kan 
sammanföra de olika projekt som finns för att ha möjlighet att värdera vilka som ska 
prioriteras. Att skapa ett forum för idéer och synpunkter genom att internt marknadsföra idén 
tror vi kan vara ett bra sätt att implementera projektet i verksamheten så att de redan här kan 
vänja sig vid tanken särskilt när det som här handlar om en idé som kräver att sättet att tänka 
kring tjänsten och effektivitet inte överensstämmer med tidigare fokus som handlar om att 
sälja energi. Här menar vi att tjänsten inte bara ska synliggöras för de berörda utan för hela 
organisationen.  Parallellt med denna aktivitet bör arbetet med integrering inledas, vilket i 
detta sammanhang handlar om att tjänsten rent organisatoriskt ska arbetas in verksamheten. 
Detta genom att skapa den tjänsteprocess som behövs, tillsätta de funktioner som krävs och 
utbilda de berörda, samt skapa de tekniska hjälpmedel, och stöd som krävs. Detta för att 
projekten ska få ett avslut och antingen lanseras externt och på så sätt ingå i företagets 
affärsportfölj eller avslutas om de efter tester inte anses ha den kapacitet som krävs för att 
vara värt att satsa på. Om det inte tillräckligt noggrant planeras befarar vi att vi når detta 
tillstånd av vakuum, när ingen vet vad nästa steg är, när det ska ske och vad som ska vara 
kriteriet för att det är värt att satsa på. Detta är något som bör utredas i men om vi hela tiden 
kan få en kontinuerlig feedback kan utvecklingsarbetet värderas under projektets gång och på 
så sätt kan felaktigheter fångas upp innan själva lanseringen samt också de möjligheter som 
kan föra projektarbete framåt.  
 
Under arbetet med implementering och integrering som vi anser bör ske parallellt i 
utvecklingsarbetet är det viktigt med på vilket sätt personalen hanteras som människor. Som 
på alla andra arbetsplatser har de olika mognad, både när det gäller kontakten med kunden, 
teknisk förståelse och mognad. Ledningen påpekar att de försöker att vara medvetna om detta 
och skapa en kultur som underlättar inlärning och att den anpassas efter individen. 
Kundtjänstchefen berättar att även förståelse för varandras arbetsuppgifter är viktigt och vi 
anser att det är en tanke som kan föras vidare. De har exempelvis praktiserat på varandras 
arbetsplatser för att få en bättre förståelse och vi anser att det kan vara en idé även för 
energitjänster. Att exempelvis låta säljare eller kundtjänst följa med under en 
energikartläggning kan vara något att lära sig av. Likadant att använda sig av funktionen 
superusers som vi tidigare nämnt för att även där skapa förståelse genom att översätta både 
språkligt och på ett praktiskt plan, anser vi kan höja kvaliteten på tjänsten i hela 
organisationen och slutligen ut till kunden. När medvetenheten är på olika nivå kan det leda 
till att även kvaliteten på tjänsteutförandet blir varierande, som ledningen nämner kan fallet 
ibland. I och med det anser vi kan det finnas en risk att implementeringen misslyckas, 
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kvaliteten måste vara konsekvent genom hela organisationen. Att det exempelvis finns en 
manual, att alla får samma utbildning, och att resurspersoner finns att tillgå, skapar en väl 
underbyggd grund och därifrån anser vi att de lättare kan gå vidare till nästa steg. Här har det 
funnits brister tidigare och det kan vara en av orsakerna till att de inte lyckats att 
framgångsrikt implementera tjänster tidigare. 
 
Efter att ett projekt har skapats är målet att utforma en tjänst, vilket vi anser att även kunden 
bör vara en del av. Säljare 2 menar att han inför sitt projekt med energitjänster för villor avser 
att bilda en panel för att fånga upp vilka behov de har. Detta genomfördes också som vi 
tidigare nämnt inför det större projektet och det gav viktiga synpunkter. Här bör som vi 
påpekat gång på gång också ingå frontpersonal för att inte upprepa det som hände med 
serviceavtalet att de inte har tillgång till de verktyg och resurser de behöver. Detta kan skapa 
sämre motivation vilket det bevisligen också gjorde och som får konsekvenser på hur kunden 
upplever tjänsten. Detta är ett område som vi utelämnat i denna studie och som vi upplever 
kräver mer forskning. 

”Både för mycket och för lite information skapar en känsla av 
ickeinformation” (Hallström & Jönsson 1991) 

Slutligen vill vi knyta ihop denna diskussion med hinder och stöd som kommunikationen i 
organisationen medför. En möjlighet vi har identifierat är att det är lätt att nå olika funktioner 
i Energibolaget från exempelvis kundtjänst som fungerar som spindeln i nätet. Den anställda 
som arbetat en tid och vet vem som ska kontaktas i vilka situationer möter inga större hinder 
med kommunikationen. Svarar inte personen i fråga i telefon kan mejl användas som också 
många bär med sig eftersom de flesta med mobil på företaget har den synkroniserad med 
programmet outlook som hanterar alla kontakter, möten och e-post förbindelser. Är det något 
de vill att alla ska ta del av skickas det flitigt med mejl. Även andra kanaler som MSN 
används av kundtjänst, men det tycks inte användas av alla vilket kan utgöra en begränsning. 
Intranätet som vi nämnt har liten prioritet och hamnar långt ner på listan när det gäller att 
skaffa sig information, vilket vi anser kan bero på både ovana och oklara strukturer om vad 
som ska läggas ut på sidan. Ledningen ser dock denna kanal ha stor potential och om den görs 
mer tillgänglig kan den också fungera mer som en kommunikationskanal. Något som skulle 
underlätta detta är om tydliga riktlinjer skapas för hur intern information ska hanteras, oftast 
handlar det inte om att det finns för lite information, utan som webbutvecklaren nämner att 
det snarare är tvärtom. 
 
Kommunikation mellan affärsområden är också något som vi identifierat som ett stort hinder. 
Det som är speciellt här är också att bolaget består av olika verksamheter som präglas av olika 
kulturer och även konkurrensförhållanden, något som vi inte har gått in på närmare i denna 
studie men som måste hanteras för att tjänsterna ska kunna spänna över hela organisationen 
och inte bara isoleras till ett affärsområde. Det är viktigt att de kan hantera detta eftersom vi 
upplever att deras samlade kompetens är det som kommer att utgöra ett stort mervärde för 
kunden. Affärssystemet utgör också en kommunikationskanal och det som fattas är ett forum 
för synpunkter. Vi anser att detta borde utvecklas och ses över för att se om det går att 
använda mer kontinuerligt och som en gemensam utgångspunkt för kommunikation.  
Information utgör inget problem utan det är snarare formaliserade rutiner så att de i en stor 
organisation kan spridas till alla enheter så att alla kan ta del av den, och för det anser vi att 
det behövs rutiner. Det kan också skilja mellan de olika affärsområdena och som 
kundtjänstchefen påpekar kan de som representerar hela organisationen ibland uppleva 
kommunikation som ett hinder och efterfrågar en bättre dialog. 
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Både säljarna och webbansvarige upplever att det från ledningens sida finns ett stöd när det 
gäller framförallt budgetmedel, och eftersom de kan få detta mitt i ett budgetår så kan det 
också leda till att deadlines och brist på styrning i projekten, han menar att det ibland ställs för 
få krav vilket påverkar effektivitet, möjlighet till avslut och utvärdering. Detta anser vi vara 
ett sammanhängande hinder som behöver hanteras. 
Synligt blir att tjänsteutvecklings processen påverkas av en rad skilda hinder och stöd inom 
organisationen. Vi tror att en hel del av dessa faktorer kan hanteras genom att belysa den 
interna implementeringen, intrigering samt med en koordinerad intern och extern lansering. 
Detta är något vi fortsätter att diskutera i nästa kapitel. 
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8. Att införa nya tjänster - Studiens slutsatser 
 

 detta kapitel vill vi diskutera och dra slutsatser inom de områden vi genom vår empiri 
funnit som viktiga för arbetet med tjänsteutvecklingsprocessen. Detta presenteras i 
studiens teoretiska bidrag. I det avslutande avsnittet presenterar vi våra slutsatser 

utifrån vårt syfte och vår frågeställning, detta för att ge svar på vilka hinder och stöd vi 
identifierat i Energibolagets arbete med tjänstutveckling.  
 
Den frågeställning vi angett för studien är: 
 
Vilka interna faktorer kan hindra respektive stödja en tjänsteutvecklingsprocess och hur kan 
detta hanteras på ett framgångsrikt sätt? 
 
 
8.1 Studiens teoretiska bidrag 
Syftet med vår studie är att utveckla ny kunskap och förståelse för olika hinder och stöd 
kopplat till tjänsteutvecklingsprocessen och vi anser att med fokus på områdena 
implementering, integrering samt intern och extern lansering kan överbygga de hinder och 
lyfta de stöd vi funnit. En av de slutsatser vi dragit är att det är inom detta område som de 
största hindren inom tjänsteutveckling uppenbarar sig. Samt att det är här de största stöden för 
en fortsatt utveckling kan byggas. Vi har valt att presentera detta i en enkel modell som också 
utgör vårt teoretiska bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Att införa nya tjänster (Moström Widding 2008) 
 
Vi har tidigare i studien, konstaterat implementering, integrering och lansering, som tre olika 
begrepp inom tjänsteutveckling. Vi har konstaterat att det i teorin förespråkas att 
implementering endast sker i ett visst stadium i tjänsteutvecklingsprocessen, 

I 

Im
plem

entering 
/m

edvetengöra 
Lansering 
/intern marknadsföring 

Lansering 
/extern marknadsföring 

Integrering 
/Form

a tjänsteprocess 

Tjänste 
utvecklings 
processen  



90 
 

implementeringsfasen (Edvadsson 1996, Sonnesson, 2007) medan vi menar på att den 
tillsammans med lansering och integrering bör ske parallellt under hela processen. Vi ser att 
orsaken till de många hinder som visat sig i empirin orsakas av bristande kommunikation och 
samordning kring just implementering, integrering och lansering, framförallt internt. Detta 
utgör det mest centrala hinder vi funnit i vår studie vid Energibolaget vilket mycket beror på 
brister i samordnade av de gemensamma kommunikationskanalerna (implementering). Samt 
strategier för hur dessa ska integreras i det dagliga arbetet. Ett annat hinder för att 
kommunikationen ska fungera är att personalen saknar en gemensam förståelse för hur arbetet 
med den nya tjänsten ska utföras och ingå i verksamheten, vilket vi vill poängtera i modellen 
ovan. Detta eftersom de har olika bakgrund, geografiskt skilda arbetsplatser och olika 
arbetsfunktioner och därmed har olika sätt att utrycka sig och uppfatta olika situationer. Vilket 
vi konstaterar leder till sämre förståelse för de arbetsuppgifter som ska utföras. Dessa hinder 
upplever vi finns med löpande i tjänsteutvecklingsprocessen och utgör ett övergipande hinder 
eftersom det har en inverkan i alla delprocesser i modellen ovan. Det som vi ser som 
ytterligare ett hinder för att tjänsteutvecklingsprocessen ska fungera på ett framgångsrikt sätt 
är bristen på medvetenhet kring de nya tjänsterna. Eftersom varken alla tjänsteutförare eller 
tjänstestöd kan vara med från ruta ett gör att de befinner sig i olika stadier i utvecklingen. 
Även medvetenhet är en process och som vi anser är minst lika viktig som att forma rutiner 
och system för att det ska fungera praktisk. När personalen befinner sig i olika stadier i 
”medvetenhetsprocessen” upplever vi att de har olika mognad för att ta till sig, just 
kommunikation, men också rutiner och möjligheten att skapa en hethetsbild som motiverar att 
ta steget till att medverka till den nya tjänsten. Den slutsats vi drar utifrån detta är därmed att 
ett av de största hindren för tjänsteutveckling är bristen på förståelse för implementering, 
lansering och integrering som en sammanlänkande process, där låg medvetenhet leder till 
ineffektivitet och låg förståelse för utvecklingsarbetet. 
 
I modellen bör kommunikation betraktas som en sammanlänkande verktyg som ligger till 
grund för att kunna utföra integrering, implementering och lansering. Ett hinder vi funnit i 
tjänsteprocessen är den brist på koordinering mellan de olika utvecklingsprojekten. Vi ser det 
därför som en möjlighet för tjänsteutvecklingsprocessen att till en början lägga vikt i att 
lansera projektidén internt för att alla de enheter och individer som kan tänkas bidra eller 
beröras av projektet får den medvetenhet som krävs för att kunna arbeta mot samma mål. 
Lanseringen internt bör därefter hållas kontinuerligt för att alla ska få den information de 
behöver, för att hålla sig uppdaterade och delaktiga. Utmed tjänsteutvecklingsprocessen sker 
arbetet med integrering och implementering. I arbetet med integrering ligger fokus på att alla 
de enheter och individer i organisationen både inom och utom projektet är delaktiga och 
uppdaterade under hela förloppet, så som exempelvis enheter som system och 
marknadsföring. Detta för att alla ska känna sig delaktiga samt göra det möjligt att koordinera 
och samköra med andra aktiva projekt. Vilket var något vi såg som en brist utifrån vår studie 
och kan konstatera kan utgöra en stor möjlighet om det sköts på rätt sätt. Vi menar att detta 
kräver planering och framförhållning men att detta bör vara standard i dessa processer. Vi tror 
även att det är vikigt att alla enheter ska ges möjlighet att delge sin kompetens till projektet 
för att projektet inte ska gå miste om de resurser som finns internt. Detta var något som vi 
också konstaterar som en möjlighet för tjänsteutveckling. Implementeringen, att 
medvetandegöra vill vi speciellt belysa även inför arbetet med den externa marknadsföringen. 
Implementeringen syftar också till att sammanföra de synsätt och tolkningar av vad både 
företaget, men även dess tjänster och produkter, står för. Stor vikt bör därför läggas vid 
implementering löpande och detta bör beröra övergripande perspektiv så som företagets mål, 
visioner och kultur men även på detaljnivå som en tjänsts innehåll, avsikt och funktion. Detta 
för att skapa en gemensam och samstämd bild över företaget och dess produkter och tjänster. 
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Genom att ha gjort det löpande under tjänsteutvecklingsprocessen menar vi på att arbetet med 
den externa marknadsföringen kommer att underlättas och bli mer effektiv. Vi tror även att 
detta bidrar till att de anställda kan ge en samstämd bild mot företagets kunder oavsett vilken 
enhet inom företaget kunden kommer i kontakt med. Samt känna en trygghet och ett 
deltagande inför de tjänster och produkter som företaget förmedlar. Sammanfattningsvis vill 
vi belysa vikten av att hålla dessa processer levande under hela tjänsteutvecklingsprocessen. 
Trots att detta ställer höga krav på organisationen, de anställda och deras kommunikation och 
samverkan. Vi konstaterar därmed att rätt kommunikationskanaler kan skapa den förståelse 
som krävs och att genom dessa finna rätt kompetens i företaget som kan bidra med effektiva 
lösningar för den nya tjänsten, samt koordinera den med andra pågående projekt där de kan 
lära av varandra, samt utvecklas tillsammans. 
 
Två viktiga funktioner som vi dragit slutsatsen att kunna utgöra ett starkt stöd för 
tjänsteutvecklingsprocessen är superusers (gatekeepers) och product champions. Vi anser att 
dessa funktioner bör identifieras och uppmärksammas i en organisation som en naturlig del av 
tjänsteutvecklingsprocessen. Vi kan konstatera utifrån vår studie att dessa funktioner kan ha 
en stark drivkraft att föra projekt framåt samt överbygga en del av de hinder vi funnit, som 
kulturella faktorer som det faktum att människor har olika bakgrund och ibland talar olika 
språk. Genom att fungera som en stödfunktion samt motivera deltagarna i processen fyller de 
en viktig roll, vilket vi också kunnat se i vår studie. Vi vill dock poängtera utmaningen med 
att identifiera dessa funktioner, då speciellt product champions. Då vi anser att de kan befinna 
sig var som helst i organisationen och det kan vara svårt att avgöra vem som bär ansvaret att 
identifiera dem. 
     

8.2 Tjänsteutvecklingsprocessen och Energibolaget 
Det första vi konstaterar utifrån att ha analyserat tjänsteprocessen på Energibolaget är att de 
har de organisatoriska förutsättningarna som anges i teorin som ligger till grund för 
tjänsteprocessen. Dock upplever vi de olika funktionerna fungerar olika bra och att de 
anställda inte är medvetna om vart i processen de arbetar och inte heller i förhållande till 
andra delar av processen. Vi har identifierat de som fungerar som tjänsteutförare och 
tjänstestöd och genom att medvetengöra dessa funktioner samt skapa resurser i form av både 
tid och verktyg anser vi att de kan bilda ett tydligt ramverk för energitjänsterna, samt skapa 
goda förutsättningar. Tillgång till stödfunktioner är något vi konstaterar inte är något hinder 
och företaget har också inför den nya lanseringen av energitjänster kommit så pass långt i 
tankegångarna att de har planer på att även inkludera externa funktioner för exempelvis 
tekniska åtgärder. För att detta ska kunna hantera på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att 
dessa får utrymme i tjänsteprocessen och representerar Energibolaget samt är medvetna om 
att de utgör en kugge i företagets ramverk. En annan funktion som vi anser har goda 
förutsättningar att stödja arbetet med tjänsteutvecklingen är de så kallade ”Superusers”. De 
har nu en funktion endast som resurs för affärssystemet, men genom att tillsätta en 
”Superuser” för tjänsterna kan denna fungera som ett stöd och hjälpfunktion. ”Superusern” 
kan hantera frågor som hur tjänsterna ska kommuniceras, hur kunden ska bemötas och som 
kontinuerligt kan fånga upp synpunkter, klagomål, utvecklingsmöjligheter och samordna de 
olika tjänsteutförarna och tjänstestöden.  
 

 Tjänsteprocessens organisation ska ses som en möjlighet som kan stödja utvecklingen 
av nya tjänster, men det behövs en energitjänstansvarig, en ”Superuser”. 
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Ett annat stöd som vi identifierat på Energibolaget och som vi anser är av vikt för 
tjänsteutveckling är tillräcklig kompetens. Vi konstaterar att de besitter kompetens på 
Energibolaget både kring själva utförandet av tjänsterna, i form av förståelse för kunderna och 
deras situation samt i form av teknisk kunskap då de arbetat med rådgivning och att de 
utbildar sig för att exempelvis utföra energideklarationer. Det vi anser dock att de behöver 
ytterligare kompetens kring tjänster. Vi ser som ett hinder att de inte har tillräckligt med 
erfarenheter av tjänster. Detta eftersom de inte betraktar det arbete de gör som tjänster och 
därmed inte tänker på det i form av den process som tjänster utgör. Vi tror att detta kan bero 
på företagets historia och tidigare relationer till tjänster. Då företaget tidigare kunnat bjuda på 
sina tjänster ser vi det som en stor omställning för både organisationen och dess kunder att 
ändra sin syn på vad en tjänst är. Vi anser därför att:  
 

 Energibolaget behöver utbildning kring hur tjänster ska hanteras som en process och 
att alla led påverkar kundens upplevelse av den erhållna tjänsten. Medarbetarna 
behöver en liknande uppfattning om vad syftet med tjänsterna är och vad de innebär. 

 
 Implementering är något vi anser är bristande inom organisationen och avgörande för 

hur väl den anställda ska kunna utföra och informera om tjänster. Vi ser därför att 
Energibolaget bör se över och skapa rutiner för hur implementering av tjänster och 
produkter ska se ut i den löpande verksamheten.  

 
 Vi upplever att Energibolaget bör använda sig av intern marknadsföring i större 

utsträckning som ett komplement till implementering. Detta tror vi skulle stärka och 
underlätta de interna processerna genom att tydliga mål och visioner skapas.  
 

 Även internt måste tjänstestöden ha förståelse för att alla funktioner hänger ihop, 
fungera i affärssystemet, den ska vara kommunicerbar både intern och externt samt att 
alla verktyg som behövs för utförande finns tillgängliga. Verktyg både i form av 
fysiska hjälpmedel, reservdelar och uppföljningsverktyg men också vilka argument 
som ska användas och information om vad tjänsterna innebär. 

 
Energitjänster kommer när de införs att bestå av många olika funktioner och då kommer 
kommunikation vara av stor betydelse. Vi har identifierat att kommunikationen fungerar bra 
inom de olika enheterna men att det ofta fungerar sämre mellan de olika affärsområdena. Det 
kan bero på en rad orsaker som exempelvis skilda kommunikations kanaler och vi upplever 
att detta innebär ett hinder för tjänsteutvecklingsarbetet. Vi anser att interna processer av olika 
slag blir mindre effektiva till följd av bristande kommunikation och koordinering vilket vi tror 
är både kostsamt och ineffektivt. Vi anser även att företaget skulle stärkas av en närmare 
relation mellan de olika affärsområdena för att minska konkurrens och en vi och dem känsla. 
Tillgång av information har vi konstaterat vara god, dock till gränsen av överflödig på grund 
av de många kanaler för kommunikation som de anställda kan välja bland. Vi tror att det finns 
en stor risk för att anställda missar viktigt information för att den kommuniceras i en kanal 
som denne inte använder. Men även att ett avståndstagande skapas på grund av det stora 
flödet av information. Tiden och minnet räcker helt enkelt inte till för att ta in och hantera all 
den information som kommuniceras mot de anställda. 
 

 Energibolaget bör se över sin interna kommunikation, så främst mellan de olika 
affärsområdena. Detta för att minimera friktion och öka möjligheten till samordning 
och koordinering. Detta kan öka både effektivitet och lönsamhet men även minska de 
gränser som finns mellan enheterna. 
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 Ledningen bör även se över sin kommunikations strategi inom företaget. Detta då våra 

respondenter upplever ett informations överskott men även att de använder så skilda 
sätt att kommunicera. Detta skulle gynna tjänsteprocessen och effektivitet mellan de 
anställda.  

 
 Vi anser även att de borde uppmuntra till kommunikation ”ansikte mot ansikte”. 

Samtliga respondenter visar intresse för denna kommunikationskanal och tydligt är att 
denna metod fungerar effektivt.  

 
 Vi anser att Energibolaget bör använda sig av fler arbetsenheter inom företaget i 

tjänsteutvecklingsprocessen. I dagsläget används kundtjänst och drifttekniker i liten 
skala vilket vi anser begränsar möjligheten att fånga upp mesta möjliga kompetens och 
idéer.  

 
 Energibolaget bör använda sig av ”Gatekeepers” för att nå alla sina anställda. Då de 

olika affärsområdena skiljer sig från varandra och kan behöva olika språk eller kanaler 
för att ta till sig informationen. Denna person skulle kunna fungera som en länk 
mellan de olika affärsområdena.  

 
Sammanfattningsvis anser vi att Energibolaget har goda möjligheter till att lyckas med 
skapandet av energitjänster. Som vi nämnt tidigare så finns alla de olika funktioner som 
benämns i teorin för en tjänsteutvecklingsprocess inom Energibolaget. Men för att underlätta 
och skapa bästa möjliga resultat så bör företaget se över de olika funktionerna, definiera roller 
samt justera flödet mellan de olika funktionerna. Detta för att effektivisera processen och 
skapa mesta möjliga nytta och nöjdhet hos de anställda. Vi tror även att det behövs ett 
tydligare ledarskap i form av styrning och uppföljning för att skapa ordning i de olika 
utvecklingsprojekten för att få ut mer ur projekten och att resurserna används effektivt. 
Slutligen ser vi det som en möjlighet att utse och belysa ”Gatekeepers” (superusers) för att 
bland annat överbygga sociala hinder och ”Product champions” för att stödja och driva 
utvecklingsarbetet framåt. 
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10. Sanningskriterier 
 

i har i följande avsnitt för avsikt att redogöra för de sanningskriterier som vi finner 
lämpligt för vår studie. De vi har valt är tillförlitlighet, giltighet, och praktiskt 
användbarhet. Samt även diskutera resultatets överförbarhet.  

10.1 Tillförlitlighet 
Hur vet vi då om vår studie är tillförlitlig och om vår analys och tolkning är sann. Enligt de 
hermeneutiska tolkningarnas rimlighet så kan graden av sann tolkning bara avgöras genom 
kritisk granskning av tillvägagångssätt, argument och dialog. Samtidigt som vi inte kan säga 
definitivt att tolkningen är sann då det inte handlar om att finna faktiska rätt eller fel utan 
tolka ett fenomen utifrån den fråga som utgör utgångspunkten. Tillförlitligheten i ett en studie 
beror på den kritik, diskussion och dialog om de argument som tolkningen bygger på 
(Alvesson, Sköldberg 167-168).  För att skapa en möjlighet för läsaren att själv avgöra graden 
av tillförlitlighet och rimlighet i studiens olika delar så har vi valt att relativt grundligt 
redogöra för vald metod, empiri och analys. En tydlighet och relativt stor omfattning hoppas 
vi kunna underlätta för läsaren att göra denna bedömning. Begreppet intersubjektivitet berör 
också studiens tillförlitlighet och Johansson- Lindfors menar att tolkningar även ska kunna 
accepteras av andra såväl den intervjuade som av personer utanför studien. Vi har inte i denna 
studie låtit alla läsa de transkriberade texterna utan endast en av respondenterna som frågade 
efter detta har fått läsa texten, vilket dock inte resulterade i att han hade några kommentarer. 
Eftersom vi haft en god relation med respondenterna har vi haft en dialog kring detta och de 
har framfört att de främst är intresserade av vår tolkning och har inte haft något incitament att 
vilja styra detta.  
 
Vi anser att det finns både för och nackdelar med att låta respondenter läsa tolkningar av det 
som sagts i intervjuer och vi gjorde bedömningen att det inte skulle ha någon vidare betydelse 
för kvaliteten och att kanske just på grund av den nära relationen lockas att skriva det som de 
vill att vi ska skriva om tolkningarna tas upp för diskussion. Johansson-Lindfors menar också 
att det finns anledningar att just ifrågasätta i vilken utsträckning respondenter ska ha 
inflytande på tolkningar gjorda av forskaren. Vi är medvetna om att vårt val kan ifrågasättas 
och att vi kanske också borde ha erbjudit alla samma möjlighet att läsa den transkriberade 
texten, men vår bedömning är att det inte skulle ha lett till några andra tolkningar. 
 
Tillförlitligheten bygger också på att bearbetningen av det empiriska materialet och analysen 
är hanterat med systematik (Johansson- Lindfors 1993). Vi har hanterat materialet så 
systematiskt som möjligt genom att använda samma typ av kodningssystem utifrån de teman 
vi ställt upp i våra intervjuguider. Systematik kan också kopplas till det kriterium att studiens 
tolkade resultat skulle uppvisa det samma om den gjordes på nytt. Vi är av den åsikten att 
eftersom vi studerat en specifik situation och att vi lever i en föränderlig värld är syftet att 
skapa förståelse för just den företeelsen av större mening än att uppnå tillförlitlighet genom 
upprepning.  

10.2 Giltighet 
Detta sanningskriterium handlar om hur väl vi lyckats skildra vårt data så att det så väl som 
möjligt täcker det studerade fenomenet. (Johansson- Lindfors 1993) För vår studie handlar det 
om hur väl vi lyckats skildra de olika grupperna i organisationen som berörs av 

V 
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tjänsteutveckling, så att det ger en giltig bild av den genererade teorin. Vi anser att vi genom 
att ha valt både ledning, system- och webbutveckling, säljare och frontpersonal lyckats väl 
med det, även om vi hade haft möjlighet även skulle ha kunnat innefatta fler respondenter 
inom de olika grupperna, vi hade gärna genomfört fler fokusgrupper för att se om det kan 
uppstå några skillnader i olika gruppkonstellationer. Vi har tidigare nämnt att vi influerats av 
Grounded Theory där det bland annat används begreppet teoretisk mättnad som ett kriterium 
för giltighet. (Johansson- Lindfors 1993, Glauser & Strauss) Detta innebär att om vi gjort fler 
intervjuer eller fokusgrupper endast skulle leda till samma svar. Det kan vi inte vara helt säkra 
på, men anser dock att vi nått så pass långt vi kan inom ramen för en D-uppsats. 
 

10.3 Praktisk användbarhet 
Huruvida våra resultat kan användas i praktiken, är också ett sanningskriterium som är viktigt 
att reflektera över (Johansson- Lindfors 1993), men är för oss nästintill omöjligt att avgöra i 
dagsläget, utan kräver en bedömning av andra. Vi menar dock att våra resultat kan ge 
indikationer för andra som står inför ett tjänsteutvecklingsprojekt och ta lärdom av de hinder 
och stöd vi identifierat, genom exempelvis arbeta med att medvetengöra projektet i ett tidigare 
skede, ta hjälp av frontpersonal eller ta till sig det resonemang vi fört kring kommunikation. 
Vi anser att detta bland annat kan leda till djupare förståelse och insikt hur människor 
resonerar kring förändring samt vilka behov de har. 

10.4 Överförbarhet 
För att lättare avgöra vad denna studie ska kunna användas till andra organisationer och 
individer så ska vi titta resonera även kring studiens överförbarhet. Då vi utfört en kvalitativ 
fallstudie så ska vi utgå från teorin om analytisk generalisering. Denna teori bygger på att 
forskaren jämför skillnader och likheter i respondenternas olika svar för att sedan använda 
dessa för att se vad detta kan resultera i  en annan situation (Steinar Kvale 209-211). Vi tror 
inte att våra resultat kommer att bidra till någon direkt överförbarhet till andra organisationer 
då vi har studerat människor vart beteenden är högst individuella och då organisationen de 
befinner sig i är unik. Men vi vill samtidigt tro att det finns information att vägledas av och 
som skapar förståelse för processer, hinder och stöd inom tjänsteföretag i liknande storlek och 
tjänsteområden. Detta då serviceföretag ställs inför liknande utmaningar och situationer som 
skiljer sig från det producerande företaget. 
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 11. Förslag till fortsatta studier 
 
I vår studie har vi upplevt att generellt finns lite aktuell forskning inom området tjänster. Vi 
har berört olika områden i teorin som kan påverka arbetet med tjänster på olika sätt. Vi anser 
dock att det finns många möjligheter till fortsatta studier av dessa olika områden.  
 
Till att börja med skulle vi vilja rekommendera att studera vardera aspekt för sig så som 
exempelvis kommunikation och dess effekt på tjänsteutvecklingsprocessen. Detta för att gå 
djupare ner i detta teoriområde men även för att kunna utföra mer ingående empiriska 
undersökningar. Som att delta vid möten, göra observationer och ta del av dokument för 
ytterligare analyser.  
 
Vi upplever att arbetet med tjänsteutvecklingssystemet är komplext och vi frågar oss hur ett 
företag rent praktiskt ska kunna hantera alla dessa faktorer. Därför skulle vi gärna se en studie 
utförd med utgångspunkt i att testa om dessa faktorer kan verka samtidigt och fungerande. 
Och i vilket slags företag detta fungerar bäst i.  
 
Stor fokus ligger vid kommunikation i vår studie och vi upplever ett spännande område 
rörande motstånd till elektronisk kommunikation och en ineffektivitet i användandet av den. 
Är det så att företagen har en övertro inför tekniken och hur hanteras detta i så fall. Kan vi gå 
tillbaka i utvecklingen eller behöver vi ännu mer avancerat teknik för att överbygga detta 
problem. 
 
Vi berör området runt idégenerering i vår studie som en del av tjänsteutvecklingsprocessen. I 
vår studie visar det sig att det finns mycket idéer hos de anställda, samtidigt som inte alla 
grupper gör sig hörda med sina idéer. Vi skulle därför efterfråga studier i hur en organisation 
ska hantera arbetet med idéer på ett effektivt sätt.  
 
I vår studie på Energibolaget har vi funnit brister som kan vara relaterade till den tidigare 
monopolsituationen som råd hos Energibolaget. Utifrån den uppfattningen så skulle studier 
om hur företag som tidigare befunnit sig eller delvis befinner sig i monopol fungerar i sitt 
förhållande till tjänster. Och eventuellt jämföra över vad som händer med organisationen när 
de stiger ur monopolsituationen.  
 
Möjligheterna är stora och det finns generellt mycket att utforska rörande tjänster. De förslag 
vi har gett ovan är bara några av alla de många områden som finnas att studera. Våra förslag 
visar endast att det finns stor potential inom området och mycket kvar att finna ut 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Intervjuguide Ledning 
 
1) Berätta om dina arbetsuppgifter 
 
Tjänsteprocessen 

3) Vilka typer av tjänster om några har ni? 
Stödfrågor 
 

a) anser du att energibolag X är ett produkt eller tjänsteföretag? 
b) Vad ingår (möte med kunden, hantera system, produkter) 
c) Har du upplevt några problem med att integrera tjänsten i organisationen 
d) Hur arbetar ni med olika typer av system i organisationen?  
e) Används dessa för att utföra tjänster? 
f) Vilka olika personalgrupper arbetar med denna tjänst och på vilket sätt? 

 
 
Idéskapande 

4) På vilket sätt arbetar ni i organisationen för att fånga upp nya idéer? 
 

5) Sker detta löpande, och i så fall på vilket sätt? 
 
Utvecklingsarbete 

6) Beskriv hur utvecklingsarbete går till i organisationen 
Stödfrågor 

a) Vilka delar ingår  
b) Kan olika faser urskildas? 
c) Hur utvärderas projekt/nya produkter eller tjänster? 

 
7) Berätta om när ni senast lanserade en ny tjänst? 

 
8) Upplevde du då några hinder/Vad upplevde du som mest utmanande? 

 
a) I så fall hur skiljer sig det att arbeta som ledare med att lansera tjänster internt från 
produkter 

 
Lansering internt 

9) Berätta hur det går till när en ny tjänst/produkt ska lanseras internt/externt 
 

10) Hur vägs sociala mål in i processen? 
 

11) Hur vägs tekniska mål in i processen? 
 

12) Hur vägs ekonomiska mål in i processen? 
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13) Vilka redskap får personalen (i olika delar av organisationen) som utbildning, backup 
etc.? 

 
Intern kommunikation/Interaktion 
14) Hur sker intern kommunikation i företaget 
 
15) finns några strategier för hur intern kommunikation ska gå till 
 
16) På vilket sätt kommunicerar personalen med varandra mellan gränserna? 
 
17) Ser du några hinder när det gäller intern kommunikation av nya tjänster och produkter i 
organisationen? 
 
Intern marknadsföring 
18) På vilket sätt skulle du säga förmedlas värderingar/identitet i företaget 
 
19) Sker detta på liknande sätt i alla delar av företaget (anpassa kommunikationen till de olika 
funktionerna i företaget)? 
 
20) Skulle du säga att ni arbetar med intern marknadsföring av era produkter mot er personal? 
21) I så fall på vilket sätt? 
 
Intervjuguide Säljare 

 
1. Berätta om era arbetsuppgifter 

 
Tjänsteprocessen 

2. Berätta om de tjänster och produkter du säljer? 
 
Stödfrågor 
a) kan de definiera olika tjänster eller enbart produkt? 
b) Vilka moment ingår i detta arbete.? 
c) Vilka stödfunktioner behöver du? 

 
Utvecklingsarbete 

3. Hur går det till när en ny tjänst eller produkt ska utvecklas internt? 
 

Stödfrågor 
a) Anser ni att ni då får vara delaktiga i den processen? 
b) I så fall på vilket sätt? 

 
4. Kan ni berätta om när det senast infördes en ny tjänst eller produkt, var ni med i den 

utvecklingen? 
a) Är det något ni känner att ni skulle ha kunnat bidra med i utvecklingen om ni fått 
chansen? 
b) Anser du att det saknas något inom organisationen för att nya tjänster/produkter ska 
kunna införas på ett effektiv sätt? 
c) Inför arbete med energitjänster vad anser du att organisationen/projektgruppen måste 

tänka på? 
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Nya idéer 
5. Hur mottas nya idéer och förbättringsförslag inom organisationen?  

 
Stödfrågor 
a)Vars vänder ni er med dessa? 
b)Finns något systematiska arbetssätt med detta? 
c) Skulle något kunna fungera bättre/annorlunda? 

 
Stöd/ verktyg för utveckling 

6. Anser du att ni får tillräckligt med utbildning när nya tjänster/produkter ska införas. 
 

Stödfrågor 
a) Har ni tillräckligt med verktyg/stöd för att utföra era arbetsuppgifter? 
b) Finns det något ni skulle vilja ändra i ert sätt att jobba med nya/gamla tjänster? 
 
Kommunikation 
7. Hur sker kommunikationen ut i företaget?  
Stödfrågor 
a) Används intranät, möten, eller annat 
b) Hur ser kommunikationen ut mellan gränserna? 
c) Skulle något kunna fungera bättre? 
d)Anser du att ni får den information ni behöver 
 
Intern marknadsföring 
8. På vilket sätt kommuniceras företagsvärderingar inom företaget?  
Stödfrågor 
a) På vilket sätt kommunicerar företaget syftet med era tjänster och produkter i 
verksamheten 
a) Anser du att företaget kommunicerar syftet med nya/tjänster på ett bra sätt? 
b) På vilket sätt är du/ni delaktiga i att formulera budskapet med tjänster/produkter? 
c) Finns det något som skulle kunna fungera bättre? –tänk fritt 

 
!ntervjuguide Fokus grupper 

1) Berätta om era arbetsuppgifter 
 
Tjänsteprocessen 
2) Berätta om några tjänster ingår i ert jobb 
Stödfrågor 
a)Vilka moment ingår i detta arbete 
b) Vilka stöd eller verktyg behövs 
c) Hur hanteras synpunkter från kunder, angående produkter/tjänster? 
 
 
Nya tjänster utvecklingsprocessen 
3) Hur går det till när en ny tjänst eller produkt ska utvecklas internt? 
 
Stödfrågor 
a) Anser ni att ni då får vara delaktiga i den processen? 
b) I så fall på vilket sätt? 
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4) Kan ni berätta om när det senast infördes en ny tjänst eller produkt? 
a) var ni med i den utvecklingen? 
b) Är det något ni känner att ni skulle ha kunnat bidra med i den utvecklingen om ni 

fått chansen? 
 
Nya idéer 
13) Hur mottas nya idéer och förbättringsförslag i organisationen?  
 
Stödfrågor 
a)Var vänder ni er om ni har några nya idéer med dessa? 
b) Finns det något ni skulle vilja ändra i ert sätt att jobba med nya/gamla tjänster? 
 
Stöd/verktyg för att utföra tjänster 
9) Anser ni att ni får tillräckligt med utbildning och stöd när nya tjänster/produkter ska 
införas? 
Stödfrågor 
a) vilka hinder anser ni att det finns i ert arbete med tjänster? 
b)Har ni tillräckligt med verktyg/stöd för att utföra era arbetsuppgifter? 
c) Något som skulle kunna förbättras 
 
Kommunikation 
12) Hur sker kommunikationen ut i företaget? 
Stödfrågor 
a) Används Intranät, möten, annat  
b) på vilket sätt har ni kontakt med andra enheter i företaget t ex dom som säljer in 
tjänsten 
13) Anser ni att ni fåt tillräckligt med information för att utföra arbetet med tjänsten? 

 
Intervjuguide Miljöstrateg 
 
1. Berätta om dina arbetsuppgifter som miljöstrateg? 
a)Vad har du för bakgrund? 

 
1. Vad är syftet från företagets sida med din funktion? 
2.  Ingår även internt miljöarbete/kommunikation i ditt arbete? 

 
Stödfrågor 
a) På vilket sätt kommuniceras miljöarbete i organisationen? 
b)På vilket sätt utbildas organisationen i miljöfrågor? 
c) Vilka hinder/stöd ser du i arbetet med att nå ut med miljöfrågor i organisationen? 
 
4. På vilket sätt involveras du när företaget ska lansera en ny tjänst eller produkt? 
 
5. Vad är dina synpunkter på att Energibolaget eventuellt ska erbjuda effektiviseringstjänster?  
a)Vad anser du är viktigt att man förmedlar internt med en sådan typ av tjänst? 
b)Vad anser du är viktigt att kommunicera externt med en sådan typ av tjänst? 
 
 




