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KAPITEL 1 
 

INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund och övergripande problem 

Aktörerna inom mobil telekommunikation1 lägger ner stora resurser på 
investeringar i utbyggnad av nät och utveckling av tjänster och produkter. När 
en ny generation mobila system (2G, 3G, 4G) ska lanseras krävs stora 
investeringar av teleoperatörerna. Först för att exempelvis erhålla licens för att 
bedriva verksamhet och sedan i infrastrukturutbyggnad. Carlsson och Walden 
(2002) skriver att ”introduktionen och utvecklingen av m-commerce kommer att bli en stor 
utmaning, eftersom kostnaderna för 3G-licenser i flera EU-länder nått oanade proportioner. 
Det verkar som att utan verklig substans i m-commerceprodukter och tjänster kommer 
investeringarna i ny mobilteknik att misslyckas.”2 (min översättning). Utan säljbara 
tjänster att fylla näten med riskerar man att drabbas av överkapacitet och 
minskande intäkter för service providers3 och operatörer, med en nedgång 
liknande den som ägde rum under år 2000 som följd (Cheng m fl, 2003). 

                                              
1 Begreppen telekommunikation och det kortare telekom används synonymt i uppsatsen. 
2 M-commerce = mobile commerce. 
3 Företag som säljer tjänster men inte äger en egen nätinfrastruktur och därför erbjuder tjänsterna i 
en annan operatörs nät. Begreppet är vedertaget inom branschen och jag kommer i fortsättningen att 
använda denna engelskspråkiga benämning. 
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Pressen på operatörer och service providers är stor, då de måste kunna reagera 
snabbt på förändrade kundbeteenden och därmed utveckla och erbjuda tjänster 
med förbättrade egenskaper på kort tid (Adamopoulos m fl, 2001). 
Operatörerna drivs av privata eller offentliga ägare, som kräver avkastning på 
satsat kapital. Ändå måste i många sammanhang stora investeringar göras utan 
att operatörerna vet om det finns lönsamma tjänster att fylla nätkapaciteten 
med. 
 
Det finns flera tänkbara anledningar till detta. En är att besluten om 
investeringar i de nya näten tas långt innan det är aktuellt att lansera tjänsterna. 
Det hinner därmed hända mycket från att besluten tas och en del av 
investeringarna görs till dess tjänsterna tas fram, lanseras och genererar intäkter. 
Tekniken förändras, nya möjligheter uppstår, nya kundbehov uppstår och 
konjunkturer förändras. En annan, sannolikt betydelsefull anledning, är att 
operatörerna har trubbiga instrument för att ta fram tjänster och för att veta 
vilka tjänster som kommer att bli framgångsrika och vilka som inte kommer att 
bli det (Avlonitis m fl, 2001). Ofta sker tjänsteutveckling genom att operatörer 
och service providers prövar sig fram (”trial-and-error”) och en del av 
tjänsterna blir framgångsrika, medan ett stort antal aldrig når någon framgång 
(Thomke m fl, 1998). Detta är ett kostsamt sätt att utveckla tjänster, som inte är 
effektivt vare sig ur företagens eller ur samhällets perspektiv. Alternativen 
består i första hand av mer strukturerade tjänsteutvecklingsprocesser. Det 
innebär att det är viktigt att ha en tjänsteutvecklingsprocess som tillåter 
företagen att snabbt, billigt och effektivt ta fram nya tjänster som kunderna 
attraheras av. Metoder för att kunna utveckla nya och förändra befintliga 
tjänster blir centrala i företagens verksamhet. 
 
Paul May skriver i sin bok Mobile Commerce (2001) att den vetenskapliga 
beståndsdelen i utvecklingen av affärsmöjligheter är liten. I avsaknad av någon 
metod som garanterat genererar idéer för affärsmöjligheter, är det imitation och 
intuition som dominerar när beslutsfattare på företag ska besluta om utveckling 
och produktion av nya tjänster (Ibid). Detta står emellertid inte oemotsagt (se 
ex Kristensson, 2003). Om påståendet att mycket beslutsfattande sker genom 
intuition och så kallad fingertoppskänsla är riktigt torde detta vara ett kostsamt, 
tidskrävande och osäkert sätt att arbeta med produkt- eller tjänsteutveckling. 
Dessutom är det personberoende, vilket riskerar medföra att affärsmöjligheter 
går förlorade om de personer som besitter erfarenheten och intuitionen slutar 
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på företaget. Genom mer utvecklade metoder för tjänsteutveckling kan 
utvecklingen göras mer ”stabil” och några av nämnda problem minskas. 
 
Ett sätt att förändra produkt- och tjänsteutvecklingen är att använda sig av så 
kallade plattformar. Kort kan sägas att en plattform är en grund som är 
gemensam för ett antal olika produkter eller tjänster.4 En del av de forskare som 
studerat fenomenet hävdar att plattformar är ett sätt att arbeta för att i högre 
grad än tidigare uppnå snabb, billig och framgångsrik produkt- eller tjänste-
utveckling – med andra ord skapa värde för kunden (Meyer och DeTore, 2000). 
Adamopoulos m fl (2001) hävdar att kommande bredbandsnät för mobil och 
fast trafik kommer att utgå från en gemensam plattform för ett antal 
telekomtjänster. Inom produktutveckling används plattformar i stor 
utsträckning, för att spara tid och pengar vid utveckling av nya produkter 
(Koufteros m fl, 2002; Drejer och Gudmundsson, 2002; Muffatto, 1999). Inom 
bilindustrin arbetar varje tillverkare med ett fåtal plattformar, varifrån ett stort 
antal bilmodeller utvecklas. Plattformarna kan vara företagsunika eller gemen-
samma även för olika bilmärken. Även tillverkare inom datorindustrin, flyg-
industrin och maskinindustrin arbetar med plattformar. I första hand görs detta 
för att pressa kostnaderna för nya produkter men också för att snabbare kunna 
växla från tillverkning av en modell till en annan. Med en gemensam plattform 
blir utvecklingstiden kortare genom att företaget inte behöver utveckla produk-
ten från nolläge varje gång (Ibid). 
 
Tjänsteplattformar används även inom tjänsteutveckling, vilket illustreras av 
nedanstående exempel på hur företag använder vad de kallar tjänsteplattformar. 
Samtliga exempel är svenska men en genomgång visar att de internationella 
exempel som går att hitta är likvärdiga.5  
 

”När en myriad av tjänsteleverantörer vill nå en myriad hushåll 
underlättar det om det finns något gemensamt i mitten. En 
gemensam plattform, kalla den gärna ett operativsystem, som 
tjänsteleverantörerna kan skriva sina program för …”  
(www.elektroniktidningen.se) 
 

                                              
4 Jag använder medvetet begreppsparet produkter och tjänster och inte varor och tjänster. Detta 
görs för att det ska gå att se den direkta kopplingen till begreppen produkt- respektive tjänste-
utveckling. 
5 Genomgående mina kursiveringar. 
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”… tjänsteplattform som är avsedd att utföra och distribuera 
interaktiva, mobila tjänster. Tjänsteplattformen möjliggör en världs-
omfattande distribuering av mobiltelefonspel oberoende av nät 
och terminaler.” (www.prh.fi) 
 
”Den kanske allra viktigaste rollen som den öppna 
tjänsteplattformen har är att hålla reda på vilka tjänster som 
tillhandahålls i nätet och vilka användarna är som har tillgång till 
dem. En öppen tjänsteplattform möjliggör även för tredjeparts-
leverantörer att på ett mycket enklare sätt utnyttja befintliga 
system för till exempel administration, nätdistribution …”  
(www.bredbandsutveckling.se) 
 
”En tjänsteserver kan ha flera tusen abonnenter, var och en med 
sin egen tjänsteplattform.” (www.elektroniktidningen.se) 
 
”I såväl nationella som internationella projekt kring standardi-
sering och strukturering av vårdinformationssystem betonas platt-
formskonceptets fördelar.” 
”En tjänsteplattform kan liknas vid ett operativsystem, med publika 
leverantörsoberoende resurser – begrepp, regelverk och tjänster. 
Dess styrka är att den utgör en stabil grund för obegränsad 
framtida utbyggnad, utan att den totala komplexiteten ökar.” 
(www.cambio.se) 
 
”Vår distribuerade tjänsteplattform gör det möjligt för våra kunder 
att snabbt och kostnadseffektivt utveckla den här typen av 
distribuerade system …” (www.gatespace.com) 

 
Citaten illustrerar några av de sammanhang i vilka tjänsteplattformar används. 
De säger också lite om hur de som tillhandahåller eller säger sig använda 
tjänsteplattformar betraktar fenomenet och vad de lägger i det, även om det 
många gånger är ganska vagt. Gemensamt kan sägas vara att det handlar om en 
gemensam grund, en utgångspunkt för flera olika tjänster, och att denna består 
av någon form av teknisk plattform. 
 
Det framgår emellertid inte av citaten huruvida de företag som säger sig 
använda tjänsteplattformar har en medveten strategi för detta. Deras 
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tillämpning av plattformskonceptet tycks variera och därmed också deras 
möjligheter att dra nytta av de eventuella fördelar som tjänsteplattformar kan 
medföra. Det saknas mer omfattande diskussioner kring vilken innebörd man 
lägger i fenomenet tjänsteplattform. 
 
Produkt- och tjänsteutvecklingen brottas med likartade problem, att hitta 
metoder för att utveckla produkter respektive tjänster på ett effektivt sätt 
(Kristensson, 2003; Magnusson, 2003). Inom produktutveckling är plattformar 
ett relativt etablerat tillvägagångssätt för att hantera detta problem och 
produktplattformar är ett teoretiskt begrepp som används i forskningen kring 
produktutvecklingen. Det är rimligt att anta att tankegångarna bakom 
plattformars användning går att överföra även till tjänsteutveckling. Samtidigt 
finns det skäl att anta att den funktion som produktplattformar har, som en 
fysisk grund och därmed en relativt konkret del av tjänsten, inte är den samma 
som en tjänsteplattform har. Tjänsteplattformars funktion i tjänsteutvecklingen 
torde vara annorlunda. 
 
 
Övergripande problem 

Effektiva tillvägagångssätt och modeller för att utveckla nya tjänster är centralt 
vid all tjänsteutveckling. Telekommunikationsbranschen präglas av hög 
förändringstakt och stora investeringar, vilket torde göra tjänsterna än viktigare, 
eftersom det är tjänsterna som ska generera intäkter. Problembilden för ett 
produkt- respektive tjänsteutvecklande företag liknar varandra i många 
avseenden, exempelvis behovet av effektiva utvecklingsprocesser. Inom 
produktutveckling har man under relativt lång tid använt produktplattformar i 
utvecklingen av nya produkter. Anledningen till detta är att man ansett att 
plattformarna bidragit till effektivare produktutveckling. Liknande tillvägagångs-
sätt förekommer även inom området tjänsteutveckling, om än i begränsad 
omfattning. Detta sätt att arbeta med tjänsteutveckling, genom att använda 
tjänsteplattformar, är vad denna uppsats behandlar. I sammanfattning har jag 
definierat det övergripande problemet som att utveckla effektiva tillvägagångssätt och 
modeller för att utveckla nya tjänster i en bransch med hög förändringstakt och stora 
investeringar. 
 
Fortsättningsvis följer en mer detaljerad diskussion kring tjänsteplattformar. 
Olika sätt att betrakta plattformar presenteras följt av en kort diskussion om 
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utveckling av mobila telekomtjänster. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
studiens forskningsproblem och syfte. 
 
 
Tjänsteplattformar 

Inom produktutveckling har plattformar blivit ett vanligt förekommande 
begrepp för att benämna en gemensam grund för flera olika produkter 
(Sundgren, 1999). Att tala om plattformar inom mobil telekommunikation kan 
föra tankarna till de stora tekniska plattformar som förekommer i branschen. 
Ett exempel på en teknisk plattform är Matrix, som är ett så kallat intelligent 
jack för analog telefoni. Plattformen är skapad av telekomföretaget Kreatel 
Communications AB i Linköping tillsammans med den amerikanska operatören 
Global TeleSystems (GTS). Med Matrix hjälp kan abonnenten komma åt olika 
tjänster som finns på telenätet (www.innkap.se/news/000222.htm). Detta är 
emellertid bara en form av plattform, en teknisk plattform som är medvetet 
framtagen för att ligga till grund för ett antal olika tjänster. Jag ska här ge några 
exempel som representerar andra typer av plattformar. 
 
Windows6 är ett exempel på operativsystem för datorer. De flesta av oss har på 
något sätt kommit i kontakt med Windows eller liknande operativsystem. Just 
Windows finns installerat i en del av världens alla persondatorer. Få av de 
många miljoner användarna har köpt Windows för att det i sig erbjuder dem 
särskilt intressanta tjänster. Det är i sin funktion som plattform för andra 
tjänster som Windows är intressant. Installationen av Windows möjliggör 
användningen av exempelvis ordbehandlings- och kalkylprogram, webbläsare 
och e-postprogram. Utvecklingen av tjänsterna kan förutsätta vissa grund-
funktioner som inte behöver byggas in i tjänsten varje gång. Tjänsterna behöver 
alltså inte konstrueras för att fungera på en tom dator. Windows och andra 
operativsystem utgör en grund för installation och användning av andra 
tjänster. 
 
Ett annat sätt att se på tjänsteplattformar i samband med tjänsteutvecklings-
processen är att applicera ett plattformstänkande vid utvecklingen av tjänster utan 
att man konstruerar något man medvetet kallar plattformar. Detta innebär 
något annat än att man bygger stora tekniska plattformar och skiljer sig även 
från exemplet med Windows. Det kan till exempel innebära att man tänker i 
                                              
6 Registrerat varumärke av Microsoft Corporation. En rad versioner finns tillgängliga och nya kommer 
ständigt, såsom 95, 98, NT och XP. I fortsättningen används bara benämningen Windows. 



  

 17 

plattformar utifrån en befintlig tjänst. Det tjänsteutvecklande företaget 
identifierar en del av en befintlig tjänst som på något sätt motsvarar de 
egenskaper man efterfrågar i den nya tjänsten. Det kan till exempel röra sig om 
ett leveranssätt eller en teknisk lösning. Tjänsteutvecklaren ser denna del som en 
plattform och använder denna som grund för den nya tjänsten. Låt mig 
illustrera detta med ett exempel. 
 
En relativt vanlig tjänst i dag är att leverera idrottsresultat som ett SMS i 
mobiltelefonen. Vi tar fotbollsresultat som exempel. Utifrån denna tjänst – som 
kan tyckas banal i sig – kan ett antal plattformar identifieras. Tjänsten vänder sig 
till ett specifikt marknadssegment, i det här fallet idrotts- eller fotbolls-
intresserade personer. En viss teknik används för att leverera tjänsten till 
konsumenten. Tekniken är SMS med en särskild applikation för att hantera 
massutskick av rätt resultat till rätt nummer. Idrottsresultat är en sorts 
information som kan levereras på det här sättet, jämte mycket annan. Genom 
att identifiera dessa tre områden, dvs i princip svaren på frågorna vem, hur och 
vad kan vi gå vidare och fundera kring hur dessa svar kan användas för att 
utveckla nya tjänster. De tre områdena fungerar som plattformar för nya 
tjänster (se Figur 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Plattformstänkande 
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Som framgått av de tre exempel som presenterats – den tekniska plattformen, 
operativsystemet och SMS-tjänsten – finns det en rad olika sätt att se på 
tjänsteplattformar. Det kan finnas anledning att fundera på om något är en 
plattform eller om vi kan se det som en plattform. Vad jag menar är att det kan 
vara svårt och kanske onödigt att säga att något är en plattform. Det kan leda 
till problem då någon kan ha motsatt uppfattning beroende på dennes 
bakgrund eller syn på plattformar. Väljer man istället att se något som en 
plattform är det svårare att argumentera emot denna uppfattning på ett 
konstruktivt sätt. Synsättet skapar också möjligheter att nyttja plattformens 
fördelar vid fler tillfällen än om man skulle begränsa sig till när något är en 
plattform. 
 
Det finns således olika sätt att betrakta och studera fenomenet tjänsteplattform, 
där den tekniska plattformen är ett exempel och att se något som en plattform är 
ett annat. Dessa båda aspekter på plattformar kommer att vidareutvecklas och 
förtydligas under uppsatsen, i första hand utifrån en empirisk studie av en 
tjänsteutvecklingsprocess. Jag väljer att i första hand fokusera på och utveckla 
synsättet att se något som en plattform, då detta synsätt är det minst behandlade 
och utvecklade i litteraturen. Det är också det synsätt som tydligast skiljer 
tjänsteutveckling från produktutveckling. Den tekniska plattformen är 
emellertid i hög grad intressant då det kanske är det sätt på vilket plattformar 
kommer till uttryck mest konkret, men låt oss nu gå vidare med plattformssyn-
sättet. 
 
 
Ett plattformssynsätt 

Begreppen plattformar och tjänsteplattformar används med flera olika 
innebörder. Detta beror främst på att det är ganska flitigt använda begrepp av 
praktikerna, utan att de tar egentlig ställning till vad begreppen står för. 
Teoretiskt är begreppen inte väl utvecklade och diskuterade. Att använda 
begreppet tjänsteplattform utan att ge det en tydlig innebörd är därför inte 
meningsfullt. Mitt sätt att betrakta tjänsteplattformar presenteras nedan. Det 
ställningstagande jag därmed gör motiveras mer utförligt i slutet av kapitel 2 där 
litteraturgenomgången presenteras. 
 
Plattformar, oavsett om de kallas produktplattformar, tekniska plattformar eller 
tjänsteplattformar, har sannolikt goda förutsättningar för att vara en bra grund 
för ett antal produkter eller tjänster. Mitt intresse i det här arbetet fokuseras på 
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hur man kan använda de principer och tankegångar som ligger bakom att man 
använder plattformar på olika sätt. Det är detta jag väljer att kalla för ett 
plattformssynsätt. Ett plattformssynsätt handlar om hur man genom att se 
något som plattformar kan skapa underlag för utveckling av flera olika tjänster. 
Detta innebär att tjänsteutvecklaren tar fasta på någon del av tjänstekonceptet, 
tjänstesystemet eller tjänsteprocessen i en befintlig tjänst och betraktar denna 
del som en plattform. Denna plattform kan ligga till grund för utveckling av nya 
tjänster. Genom att i en befintlig tjänst se möjligheter till plattformar likt de 
som illustrerades med Figur 1 kan ett tjänsteutvecklande företag skapa sina egna 
plattformar av tjänster eller delar av tjänster och sedan använda dessa för 
utveckling av nya tjänster. En befintlig tjänst innehåller många komponenter 
eller delar som kan ses som plattformar vid utvecklandet av nya tjänster. Det kan 
vara ett specifikt leveranssystem, ett betalningssystem, ett innehåll eller något 
annat i en befintlig tjänst som det tjänsteutvecklande företaget anser är så bra 
att det kan fungera som plattform för utvecklingen av en ny tjänst. Denna nya 
tjänst kommer att ha plattformen som grund men på denna läggs egenskaper 
som kan skilja sig helt från den befintliga tjänsten. 
 
Det finns andra sätt att betrakta tjänsteplattformar. Det är till exempel möjligt 
att använda sig av indelningen kärntjänster och kringtjänster och betrakta 
kärntjänster som plattformar utifrån vilka ett antal kringtjänster utvecklas. Jag 
har emellertid valt betraktelsesätt utifrån hur jag anser att plattformars 
egenskaper bäst kan tillämpas i en tjänsteutvecklingsprocess. 
 
Ytterligare ett annat sätt att tillämpa liknande tankegångar är det sätt som 
Norling (1993) framhåller. Norling hävdar att för att nå förverkligandet av en 
tjänst behövs en möjlighetsstruktur som kan användas av inblandade aktörer 
under processen. Möjlighetsstrukturen är de ”individoberoende resurser, prob-
lemlösningskoncept, rutiner, miljöer etc, som efter hand byggs upp i företaget” 
(s 21). Såväl möjlighetsstruktur som tjänsteplattformssynsätt handlar om 
lärande, dvs att lära sig av de erfarenheter man gjort från tidigare tjänster och 
dess utvecklingsprocesser. En viktig skillnad är emellertid att möjlighets-
strukturen är kopplad till en enskild tjänst medan tjänsteplattformar används för 
utveckling av flera tjänster. Detta är den främsta anledningen till att jag väljer att 
använda plattformsbegreppet istället för att utgå från exempelvis 
möjlighetsstrukturer. En annan anledning är att det finns en väl utvecklad bild 
av plattformar inom produktutveckling, med dess för- och nackdelar (Meyer 
och Utterback, 1993; Sundgren, 1995, 1998, 1999; Meyer 1997; Robertson och 
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Ulrich, 1998; Muffato och Roveda, 2000). För produktutveckling har platt-
formar använts i praktiken under ett stort antal år och på senare år även 
behandlats teoretiskt. Det är därför intressant att undersöka i vilken mån idéer 
från produktutvecklingslitteraturen går att överföra även till tjänsteutveckling. 
Som tidigare nämnts används tjänsteplattformar inom tjänsteutvecklingen men 
någon teoretisk utveckling av begreppet tjänsteplattform existerar knappast. 
Meyer och Zack (1996) samt Meyer och deTore (2001) antyder emellertid en 
början till teoretisk utveckling av begreppet. 
 
 
Användningen av tjänsteplattformar 

Ett exempel där plattformstänkandet appliceras på tjänstemarknaden är Meyer 
och Zack (1996) som behandlar plattformskonceptet vid utvecklingen av 
informationsprodukter. De hävdar att plattformen i dessa fall ses bäst som en 
plats där informationsinnehåll och dess struktur lagras. De ser detta som 
grunden, utifrån vilken företaget skapar sin familj av informationsprodukter, 
med parallellen till produktplattformen som har samma syfte för en fysisk 
produkt. Ett annat exempel där tjänsteplattformar studerats är Meyer och 
DeTore (2001) som beskriver hur Lincoln Re, som är ett återförsäkringsbolag7, 
använder sig av tjänsteplattformar.  
 
 
Plattformar ur ett produktivitets- och effektivitetsperspektiv 

Som nämndes inledningsvis utgår intresset av att studera tjänsteutvecklings-
processer ifrån ett underliggande intresse av att dessa ska vara så produktiva 
och effektiva som möjligt. Ekonomi innebär att hushålla med resurser och 
företagsekonomi om att hushålla med företagets resurser (Skärvad och Olsson, 
2003). Företaget har ett intresse av att vara så produktivt som möjligt, dvs att 
framställa ett så högt värde som möjligt per insatsenhet (Aniander m fl, 1998). 
För ett tjänsteutvecklande företag innebär det att den utvecklade tjänstens värde 
ska vara så högt som möjligt i förhållande till de arbetstimmar och övriga 
resurser som läggs på utvecklingsprocessen. På samma sätt har företaget 
intresse av att vara så effektivt som möjligt, dvs att ha en verksamhet som är väl 
anpassad för att klara omvandlingen av olika resurser till färdiga produkter samt 
att uppfylla de krav som omgivningen ställer på företaget (inre respektive yttre 
                                              
7 Ett återförsäkringsbolag är ett företag där försäkringsbolagen försäkrar sig. Försäkringsbolagen 
täcker upp sina försäkringsåtaganden genom att i sin tur försäkra sig för att slippa stå för hela 
kostnaden om deras kunders försäkringar faller ut. 
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effektivitet, Aniander m fl, 1998). Enkelt uttryckt kan dessa frågor hanteras 
genom att ha låga kostnader och att sälja tjänster som kunderna vill ha och 
dessutom få bra betalt för dessa tjänster. 
 
Tjänsteplattformar är vid en första anblick ett sätt att påverka enbart 
kostnadssidan vid tjänsteutveckling. Förespråkarna för plattformar talar bland 
annat om minskade utvecklingskostnader. Om vi utgår från resonemanget ovan 
kring hur ett plattformstänkande kan appliceras på tjänsteutveckling är det 
emellertid inte orimligt att utvidga tjänsteplattformars betydelse till att omfatta 
även intäktssidan. Detta förutsätter att användningen av tjänsteplattformar leder 
till att det kundupplevda värdet av tjänsterna på något sätt ökar i jämförelse 
med om tjänsteplattformar inte används. Det kan röra sig om att tjänsterna 
bättre kan anpassas till förändrad efterfrågan. Vidare att plattformen genom att 
den utgör en gemensam grund för flera tjänster skapar ett igenkännande hos 
kunderna och därmed bidrar till förbättrad kundnöjdhet. Möjligheter att korta 
ned tiden för utvecklingsprocessen kan också ge förutsättningar för att följa 
marknaden bättre och därmed potentiellt förändra intäktssidan. 
 
Att tänka i banor av produktivitets- och effektivitetshöjande åtgärder kan sägas 
vara själva grunden för funderingarna kring förändringar av tjänsteutvecklings-
processen. Det är därför egentligen först när tjänsteplattformar på något sätt 
kan påverka effektiviteten eller produktiviteten i utvecklingsprocessen som de 
blir intressanta. 
 
Genomgången av tjänsteplattformar har visat att fenomenet kan ha olika 
betydelser och tolkas på olika sätt. Enligt de exempel som presenterats kan 
tjänsteplattformar för det första ses som en teknisk plattform för ett antal 
tjänster, för det andra som en möjliggörare, en förutsättning för att andra 
tjänster ska fungera (på exempelvis en dator) och för det tredje ses som ett 
synsätt för att kunna utveckla nya tjänster. Samtliga sätt har dock det 
gemensamt att tjänsteplattformen är någon form av gemensam grund för olika 
tjänster. Den funktion som tjänsteplattformen har i utvecklingsprocessen skiljer 
sig sannolikt åt beroende på på vilket sätt man ser på tjänsteplattformar. En 
fördjupad diskussion om tjänsteplattformar äger rum i kapitel 2 i samband med 
att mina teoretiska utgångspunkter klargörs. I följande avsnitt snävar jag in 
problembilden till mobila telekomtjänster. 
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Utveckling av mobila telekommunikationstjänster 

Under senare år har tjänsteutveckling fått högre status som forskningsområde 
samtidigt som allt fler studier görs på området (Avlonitis m fl, 2001; Menor 
m fl, 2002). Anledningarna därtill är svåra att sia om, men tjänstesektorns 
växande betydelse är sannolikt en sådan. Denna sektor står för en betydande 
och växande del av bruttonationalprodukten i de flesta i-länder (Ibid; Grönroos, 
2002). Nordiska forskare håller sig väl framme internationellt på detta område, 
med etablerade forskningscentra inom flera länder. Vid Centrum för 
Tjänsteforskning (CTF) har en rad studier gjorts inom området. Bland dessa 
kan nämnas Mattsson (1992), Edvardsson (1993), Norling (1993), Norling och 
Olsen (1994), Wilhelmsson och Edvardsson (1994), Jönsson (1995), Westlund 
och Edvardsson (1998), Edvardsson m fl (2000), Gottfridsson (2002), 
Magnusson (2003), Gustafsson m fl (2003) och Kristensson (2003). Dessa 
behandlar tjänsteutveckling inom så skilda områden som telekommunikation, 
konsultverksamhet, verkstadsindustri och äldreomsorg. Även mer generella 
områden inom tjänsteutveckling behandlas såväl som managementfrågor inom 
tjänsteföretag. 
 
Denna uppsats behandlar utveckling av mobila telekommunikationstjänster. 
Det kan diskuteras vilken giltighet teorier om utveckling av tjänster i allmänhet 
har för dessa typer av tjänster. Min bedömning är emellertid att 
tjänsteutvecklingsteorierna är utformade så att de i stora drag är tillämpbara 
även på mobila telekomtjänster. Delar av den litteratur som skrivits under 
senare år inom tjänsteutvecklingsområdet behandlar utveckling av just telekom-
tjänster. Av denna litteratur framgår bland annat att tjänsterna och därmed 
tjänsteutvecklingen kan se annorlunda ut för dessa tjänster i jämförelse med 
”traditionella” tjänster men att grundprinciperna för såväl tjänsterna som ut-
vecklingen av dessa är desamma. 
 
I kapitlet har framgått att det finns en rad problem förknippat med mobila 
telekomtjänster och utvecklingen av dessa. Problemen rör tjänsterna i sig, bland 
annat svårigheter för tjänsteföretagen att förstå kundens önskemål. Det handlar 
också om utvecklingen av tjänsterna, där det handlar om att göra detta på ett 
sätt som är effektivt och produktivt. Det sätt som presenterats här, som ett 
försök att hantera problemen med tjänsteutvecklingen, är att använda tjänste-
plattformar. Plattformarna har använts under en längre tid inom produkt-
utveckling och har på senare år även visat sig ha förutsättningar för att 
användas inom tjänsteutveckling. Det mest uppenbara syftet med plattformarna 
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är att minska kostnaderna för tjänsteutveckling. Det finns emellertid möjligheter 
att utnyttja plattformarnas fördelar även för intäktshöjande åtgärder. Förkortad 
utvecklingstid, som är en tänkbar följd av plattformsanvändning, har exempel-
vis förutsättningar att kunna påverka både intäkts- och kostnadssidan. Intäkts-
höjningen sker då genom att tjänsteföretaget kan möta marknaden med nya 
tjänster snabbare. 
 
Det övergripande problemet angavs vara att utveckla effektiva tillvägagångssätt 
och modeller för att utveckla nya tjänster i en bransch med hög förändringstakt 
och stora investeringar. 
 
 
Forskningsproblem, syfte och avgränsningar 

I början av detta kapitel presenterades det övergripande problemet, som är att 
bidra till en utveckla effektiva tillvägagångssätt och modeller för att utveckla nya 
tjänster i en bransch med hög förändringstakt och stora investeringar. I kapitlet 
har problemområdet preciserats och fokuserats, vilket resulterar i ett mer 
preciserat problem och syfte. 
 
Aktörerna som verkar inom mobil telekommunikation lever – i likhet med de 
flesta andra företag – i en osäker värld, där en felsatsning eller felinvestering kan 
innebära slutet för företaget. För producenterna av de tjänster som ska fylla 
näten med innehåll är det helt avgörande att satsa på rätt tjänster och att kunna 
utveckla dessa på ett bra sätt. Det är dock inte lätt att veta hur man ska gå 
tillväga för att hitta rätt i utvecklingen av tjänster. Vilka tjänster som blir 
framgångsrika påverkas av en rad faktorer (de Brentani, 2002; Tishler m fl, 
1996; Autahene-Gima, 1996; Poon och Wagner, 2000; Cooper och 
Kleinschmidt, 1995). Med svårigheter att identifiera dessa framgångsfaktorer 
blir snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet centralt för företagen, som 
kan vara såväl teleoperatörer som rena service providers. 
 
Som framgått av den inledande diskussionen kan användning av tjänsteplatt-
formar vara ett sätt att utveckla tjänster, bland annat för mobil telekom-
munikation. Plattformar är vanligt förekommande vid produktutveckling och 
-tillverkning. Det fåtal studier som gjorts av tjänsteplattformar visar att platt-
formstänkandet är användbart även vid tjänsteutveckling. Plattformar ger 
möjligheter att utveckla tjänster på ett sätt som sannolikt är kostnadseffektivt, 
snabbt och flexibelt. I sammanfattning ser jag följande forskningsfrågor: 
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- Vilken funktion har tjänsteplattformar vid utvecklandet av tjänster inom 
mobil telekommunikation? 

- På vilka sätt kan tjänsteplattformar bidra till utvecklingen av effektivare 
tillvägagångssätt för utveckling av mobila telekomtjänster? 

 
 
Syfte och avgränsningar 

Givet de frågeställningar som angivits har jag valt följande syfte för uppsatsen. 
 
Syftet är att beskriva och analysera tjänsteplattformars funktion vid utveckling av tjänster 
inom mobil telekommunikation.  
 
Med tjänsteplattformars funktion avses i detta sammanhang på vilket eller vilka 
sätt plattformarna används och vilket syfte som finns med denna användning. 
 
Mobil telekommunikation används i den här studien för att beskriva all tele- 
och datakommunikation som sker i de mobila näten. Jag finner inget värde i att 
göra någon tydlig åtskillnad mellan telekommunikation och datakommunikation 
eftersom dessa överlappar varandra. 
 
 
Studiens förväntade bidrag 

I detta arbete studeras tjänsteplattformars användning i utvecklingen av en 
mobil telekomtjänst. Detta förväntas ge ett bidrag till förståelsen av tjänste-
plattformars funktion under tjänsteutvecklingsprocessen och även till en mer 
övergripande diskussion kring tjänsteutveckling inom mobil telekommunikation 
på en vetenskaplig nivå. 
 
 
Rapportens disposition 

Förhoppningsvis har detta inledande kapitel gett en bra bild av 
problemområdet som jag avser att fokusera på. I de följande kapitlen sker ett 
fortsatt arbete för att reda ut forskningsproblemet och uppfylla syftet. 
Strukturen på de kommande kapitlen ser ut enligt följande: 
 
I kapitel 2 presenteras en litteraturgenomgång och val av teoretiska utgångs-
punkter. Genomgången innefattar i huvudsak plattformar, tjänster och 
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tjänsteutveckling. Kapitlet avslutas med en diskussion kring mina val av 
utgångspunkter inför det fortsatta arbetet. Kapitel 3 är ett metodkapitel där 
mina val och ställningstaganden under forskningsprocessen presenteras. I 
kapitel 4 beskrivs det fall som studerats, en tjänsteutvecklingsprocess. En 
presentation görs också av det företag i vilket tjänsteutvecklingsprocessen ägt 
rum. Detta fall diskuteras vidare i kapitel 5 där en analys görs av processen. I 
kapitel 6 summeras fallet i en resultatdiskussion som följs av förslag på fortsatt 
forskning inom området. 
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KAPITEL 2 
 

TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning och disposition 
I detta kapitel görs en genomgång av litteraturen kring det aktuella forsknings-
området. Kunskaper om tjänstelogiken, dvs kunskaper om tjänsters egenskaper 
och deras sätt att fungera är en viktig förutsättning för möjligheterna att kunna 
diskutera om logiken bakom produktplattformar går att överföra till tjänster. 
 
Kapitlet består av två huvuddelar. Det inleds med en fördjupad genomgång och 
diskussion av begreppet plattformar. Avsnittet innehåller en presentation av 
produktplattformar och hur de används. I detta avsnitt görs också en genom-
gång av plattformar i en tjänstemiljö, dvs tjänsteplattformar. Tjänsteplattformar 
är det mest centrala begreppet i uppsatsen. Avsnittet innehåller en genomgång 
av hur forskare ser på tjänsteplattformar och hur detta begrepp används i 
litteraturen och praktiken. 
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Därefter presenteras begreppen tjänst och tjänsteutveckling. Tjänster har en 
speciell logik som förklarar deras karaktär och egenskaper. Avslutningsvis förs 
en sammanfattande diskussion som utmynnar i en precisering av de grund-
läggande utgångspunkter jag har med mig i det fortsatta arbetet med studien.  
 
 
Plattformar 

Avsikten med detta avsnitt är att ge en fördjupning av diskussionen om 
produkt- och tjänsteplattformar. Jag presenterar produktplattformsbegreppet 
och drar paralleller till tillämpningen av tjänsteplattformar. Dessutom diskuteras 
tjänsteplattformars användning och möjligheter inom mobil telekommunika-
tion. 
 
Diskussionen och litteraturen kring plattformar kan grovt delas in i två 
områden där det ena handlar om hur man kan använda plattformar för att 
framställa produkter eller tjänster, det andra om hur dessa plattformar tas fram. 
Mitt intresseområde är det förstnämnda, dvs hur plattformar används för att ta 
fram nya tjänster. 
 
 
Produktplattformar 

Produktplattformen har blivit ett nyckelbegrepp i innovationsprocessen vid 
produktutveckling (Muffatto, 1999). Under 1990-talet har flera forskare studerat 
produktplattformar och dess konsekvenser (bl a Wheelwright och Clark, 1992; 
Nobeoka, 1993; Meyer och Utterback 1993; Sundgren, 1995, 1998, 1999; Meyer 
1997; Robertson och Ulrich, 1998; Muffato och Roveda, 2000). 
 
Att skapa produktplattformar, utifrån vilka många produkter på ett enkelt sätt 
kan tas fram, är av växande intresse för många företag (Sundgren, 1999). Detta 
synsätt kan ha en betydande inverkan på sättet som både produktutveckling och 
hela innovationsprocessen – inkluderat förhållandet med leverantörer och 
kunder – fungerar på. Plattformsstrategier utvecklades under tidigt 1990-tal som 
en följd av jakten på förenklad produktdesign. Det var emellertid först runt 
1994 som många företag upplevde behovet av att införa en plattformsstrategi 
(Muffatto, 1999). Muffatto, som undersökt effekterna av dessa strategier, 
hävdar att alla företag som deltagit i undersökningen har rapporterat 
kostnadsminskningar när de antagit plattformsstrategier. Genom att dela 
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enheter mellan olika (bil-)modeller har så mycket som 50-procentiga 
minskningar i kapitalinvesteringar uppnåtts. 
 
En av de definitioner på plattform som förekommer är att en plattform är ”en 
relativt stor uppsättning av produktkomponenter som är fysiskt samhöriga som en underenhet 
och är gemensamma för olika slutliga varianter” (Muffatto, 1999, s 145). Liknande 
definitioner ges av Meyer (1997), Meyer och Lehnerd (1997) och Meyer och 
DeTore (2001) som hävdar att en produktplattform är en uppsättning 
subsystem och -komponenter som bildar en gemensam struktur, från vilken ett 
antal produkter kan utvecklas och produceras. Med utgångspunkt i produkt-
familjbegreppet kan en plattform beskrivas som en sammansättning av de 
subsystem och gränssnitt som är gemensamma för alla produkter i familjen 
(Sundgren, 1999). En liknande definition är att en plattform är en grund för en 
uppsättning individuella produktvariationer, ex något som är utvecklat en gång och används i 
många tillämpningar (Moore m fl, 1999). Tatikonda (1999) presenterar en empirisk 
studie där åtskillnad görs mellan plattformsprojekt och ”derivative projects”, 
alltså projekt som resulterar i varianter eller derivat på existerande produkter. 
Plattformsprojekt resulterar i produkter som kan bli starten för nya produkt-
familjer. Meyer och Lopez (1995) gör dock inte denna åtskillnad utan hävdar att 
derivaten skapas utifrån produktplattformar. 
 
Det finns stora, viktiga skillnader mellan hur företag definierar vad en plattform 
är. Det finns därför också skillnader mellan hur de olika företagens utvecklings-
process och organisationsstruktur påverkas av plattformar. Gemensamt tycks 
dock vara att genom att använda ett plattformssynsätt kan ett företag utveckla 
en uppsättning differentierade produkter på ett annorlunda sätt, dvs företrädes-
vis med en rad fördelar, jämfört med om plattformar inte används. 
 
Generellt finns det några potentiella fördelar med ett plattformssynsätt 
(Muffatto, 1999): 

- minskade utvecklings- och tillverkningskostnader, 
- minskad utvecklingstid, 
- minskad systemkomplexitet, 
- bättre lärande mellan projekt och 
- ökad möjlighet att uppdatera produkter. 

 
Dessa fördelar kan uppnås genom att en organisering runt produktplattformar 
bland annat kan (1) leda till större fokus på de beslut som har en stor inverkan 
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på kostnaderna i förhållande till prestation, (2) minimera förvirringen kring och 
överlappningen av produkter, (3) spara ingenjörs-, tillverknings- och inköps-
kostnader, (4) minimera komplexiteten i tillverkningen när en mängd 
kundbehov ska tillfredsställas (Moore m fl, 1999).  
 
Huvudargumentet för plattformar är kostnadsminskningar, men även 
förändringspotentialen ökar, vid en väl genomförd plattformsstrategi. 
Produktförändringar kan göras snabbt på grund av att osäkerheten kring 
tekniken och marknaden är lägre. Detta medför bland annat möjligheter till 
snabbare kundanpassning (Czinkota och Kotabe, 1990). En plattformsstrategi 
kräver förändring av sättet att betrakta en produkt. Det påverkar också 
utvecklingsprocessen och det har en betydande inverkan på företagets organisa-
tionsstruktur. Användningen av plattformar har blivit en konkurrensfördel 
inom bland annat bilindustrin och många företag tar åt sig av konceptet, fast 
med olika genomförandesätt. Graden av användning av en plattformsstrategi 
tycks vara en viktig variabel som påverkar förhållandet mellan produkt-
utveckling och konkurrenskraft (Koufteros m fl, 2002).  
 
Moore m fl (1999) hävdar att beslut rörande enskilda produkter tenderar att 
vara suboptimala och att de skiljer sig från beslut som baseras på 
produktplattformar. Därmed skulle produktplattformar vara ett sätt att arbeta 
för att kunna fatta bättre beslut om produkter. Detta stämmer väl överens med 
Carlsson och Waldens (2002) resonemang om möjligheten att få fram killer 
applications8 som enskilda tjänster i jämförelse mellan att ta fram samlingar 
med tjänster (bl a används begreppet killer cocktails). De hävdar att enskilda 
killer applications är svårt eller omöjligt att ta fram. Istället måste detta göras 
som en grupp av tjänster.  
 
Fördelarna med att använda en gemensam plattform ska emellertid vägas mot 
eventuella nackdelar i form av mindre individuell anpassning. Frågan om vilket 
som är mest lönsamt är komplex att besvara och det finns exempel som kan 
påvisa både för- och nackdelar med att tillämpa produktplattformar (Moore 
m fl, 1999). 
 

                                              
8 Killer application är ett begrepp som används för att beteckna en exceptionellt framgångsrik 
telekomtjänst. 
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Användningsområdena för produktplattformar är många. De mest kända 
områdena är kanske vid tillverkning av bilar, flygplan och flygplansmotorer, 
konsumentelektronik, datorer och elverktyg (Sundgren, 1999). 
 
 
Plattformskoncept – plattformsstrategi 

En plattform kan ses från ett strategiskt, ett organisatoriskt och ett tekniskt 
perspektiv (Muffatto, 1999).9 Införandet av en plattformsstrategi påverkar 
produktutvecklingen, särskilt genom kostnads- och ledtidsminskningar. En 
plattformsstrategi är starkt knuten till sättet som plattformsutvecklingen är 
organiserad på. Plattformsutveckling är också en teknisk fråga, eftersom det 
kräver särskilda problemlösningsprocedurer och är relaterat till andra ut-
vecklingsfrågor, såsom produktarkitektur och modulanvändning.10  
 
Plattformar kan som nämnts också ses utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Att 
använda plattformar innebär ofta att man utvecklar tvärfunktionella team för 
produktutveckling, vilket kan påverka stora delar av organisationen (Koufteros 
m fl, 2002). Exempel på denna påverkan finns när det gäller förhållandet mellan 
plattformar och modeller och mellan plattformar själva, förhållandet med 
leverantörer och förhållandet med dotterbolag och andra företag, vilka kan 
tvingas anpassa sig till företagets plattformsstrategier (Muffatto, 1999).  
 
 
Produktfamiljer 

Ett begrepp som kan vara centralt vid en diskussion kring plattformsbegreppet 
är produktfamilj (Sundgren, 1999). En produktfamilj kan definieras som de 
produkter som delar en gemensam plattform men har specifika användnings-
områden och funktioner, efterfrågade av olika kundgrupper (Ibid). Detta är 
emellertid en definition som kan diskuteras, då den kan leda till att alltför vitt 
skilda produkter skulle kunna sägas tillhöra samma produktfamilj. För att 
produktfamiljbegreppet ska vara tillämpbart förutsätts ofta att produkterna har 
mer gemensamt än en plattform. Exempelvis används begreppet oftast om 

                                              
9 Koufteros m fl (2002) använder benämningarna socialt och tekniskt lärande för att beskriva ungefär 
samma saker. 
10 Produktarkitektur handlar om arrangerandet av funktionella element hos en produkt till fysiska 
block. Syftet är att definiera produktens grundläggande fysiska byggstenar i termer av vad de gör 
och dess gränssnitt gentemot övrigt material. En modul kan beskrivas som en stor grupp 
komponenter som är fysiskt samhöriga som en undergrupp, som ofta har ett standardiserat 
gränssnitt. Moduler kan vara samma för olika produkter, men de kan också vara specifika för en 
modell (Muffatto, 1999). 
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produkterna dessutom säljs under samma märke. I vissa sammanhang används 
”produktström” (”stream of products”) för att beteckna samma sak som 
produktfamilj (Meyer och Zack, 1996). 
  
 
Min syn på plattformar 

Det finns betydande skillnader mellan företag gällande hur de definierar vad en 
plattform är och därmed också stora skillnader mellan olika utvecklings-
processer och organisationsstrukturer. 
 
Jag väljer att – utifrån diskussionen i de tidigare avsnitten – definiera plattform 
som en grund som är gemensam för – och används för utveckling av – ett antal olika 
produkter eller tjänster. Definitionen är en något förenklad version av Muffattos 
definition men ganska lik Moores definition av begreppet. Medvetet väljer jag 
att lämna öppet vad grunden består av. Det kan vara en uppsättning 
produktkomponenter, som Moore (1999) hävdar, men det behöver inte vara 
det. Det kan lika gärna vara en grund i form av en idé, ett tillvägagångssätt eller 
något annat som utgör produkten eller tjänsten. Diskussionen kring min syn på 
plattformar och plattformssynsätt fortsätter i kommande avsnitt. Anledningen 
till att jag väljer en förhållandevis vid definition är att det ger möjligheter att 
använda begreppet för att tillämpa ett plattformssynsätt (att se något som 
plattformar). Med en snävare definition hade tillämpningen av detta synsätt 
begränsats. 
 
Den stora potentialen för konkurrensfördelar är tydlig (Czinkota och Kotabe, 
1990; Wheelwright och Clark, 1992; Nobeoka, 1993; Meyer och Utterback 
1993; Sundgren, 1995, 1998, 1999; Meyer 1997; Robertson och Ulrich, 1998; 
Muffato och Roveda, 2000). Generellt är den stora fördelen i första hand 
kostnadsreduktion. Med en något bredare definition av plattform märks också 
fördelar i form av minskning av ledtider för utvecklingen av den färdiga 
produkten. Följderna är emellertid inte entydigt positiva. Det finns även 
nackdelar med användningen av plattformar. I första hand gäller detta möjlig-
heterna till individuell anpassning av produkterna, då dessa utgår från samma 
grund. Förespråkare för plattformsanvändning hävdar dock att möjligheterna 
till individuell anpassning av produkterna ökar, i och med kortare utvecklings- 
och ledtider (Czinkota och Kotabe, 1990). Min utgångspunkt är att plattformar 
vid rätt tillämpning kan bidra till att det produktutvecklande företaget kan 
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utveckla produkter på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad som skulle ha varit 
möjligt utan plattformar. 
 
 
Plattformar i en tjänstemiljö 

Det har publicerats sparsamt med forskning rörande produktutveckling i en 
tjänstekontext (Meyer och DeTore, 2001). Sundgren (1999) hävdar att det i 
litteraturen om framgångsrika produktvariationer är en faktor som sticker ut, 
vikten av gemensamma subsystem som enkelt kan användas i många produkter. 
Detta gäller utveckling av fysiska produkter men det finns inget som motsäger 
att detta gäller även för tjänsteutveckling. 
 
Tjänsteplattformar är också ett begrepp som används sällan i forskningen och i 
litteraturen. Begreppet existerar men studeras inte ofta (Sundgren, 1999). En 
förklaring till att begreppet förekommer så sällan kan vara att andra begrepp 
används för att beskriva ungefär samma grundidé. Moduler, produktfamiljer 
och subsystem är exempel på begrepp som används inom tjänsteutveckling utan 
att man använder plattformsbegreppet. Den alternativa förklaringen är att 
tjänsteplattformar inte studerats i någon stor utsträckning. Efter att ha gjort en 
genomgång av delar av litteraturen om tjänster och tjänsteutveckling går det att 
hävda att det snarare är det senare alternativet som är gällande, dvs att forsk-
ningen kring tjänsteplattformar är sällsynt.  
 
Idén med tjänsteplattformar är emellertid lik den med produktplattformar. 
Grundidén är att plattformar används vid utvecklingen av tjänster i syfte att 
spara tid, öka flexibiliteten, spara pengar, öka utvecklingshastigheten mm (ex 
Meyer och DeTore, 2001). 
 
 
Tjänsteplattformar i litteraturen 

Sökningar efter litteratur om tjänsteplattformar i artikeldatabaser visar att 
begreppet tjänsteplattform eller engelskans ”service platform” förekommer – 
om än sällan – i litteraturen (www.sciencedirect.com). Begreppets innebörd 
varierar något. Det förekommer inte någon utförlig begreppsdiskussion kring 
tjänsteplattformsbegreppet utan begreppet används utan att författarna 
reflekterar över dess innebörd (ex Chang m fl, 2002; Trappey och Trappey, 
2002; Chaniotakis m fl, 2003; Liu m fl, 2003). Några omfattande bidrag till 



  

 34  

utveckling och problematisering av begreppet är svåra att finna. Artiklarna som 
förekommer och framför allt träffarna på sökmotorer handlar om praktiska 
tillämpningar av tjänsteplattformar. Det går att hävda att tjänsteplattformar 
förekommer som ett empiriskt fenomen men knappast som ett teoretiskt 
begrepp. I vart fall har det inte behandlats teoretiskt i någon större utsträckning 
eller på ett stringent sätt.  
 
Ett av undantagen är Meyer och DeTore (2001) som skriver om 
produktplattformar och överför dessa idéer till tjänsteutveckling. Ett annat 
exempel på tjänsteplattformar i litteraturen är Pepper m fl (1997) som beskriver 
Bellcores ”Callmanager system” som en plattform för intelligenta telekom-
tjänster, alltså en form av tjänsteplattform. Någon vidare diskussion kring platt-
formsbegreppet förs emellertid inte, varför Pepper m fl inte bidrar till den 
teoretiska utvecklingen av begreppet.  
 
 
Tjänsteplattformar för mobila tjänster 

May (2001) anger ett antal tjänster som han säger bildar ”Base services 
platform”, dvs en plattform av tjänster. Tjänsterna är i Mays fall e-post, 
webben, tal, positionering och ”content readers” (Figur 2). Tillsammans bildar 
dessa en plattform för andra tjänster. Alla tjänsterna som bildar plattformen har 
var och en för sig varit killer applications inom mobil kommunikation. Samlade 
tillsammans i en och samma utrustning bildar de vad May kallar ”den trådlösa 
befolkningens Swiss Army knife”. 
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Figur 2 Mobile commerce services (for consumer and business) and base services platform 
(May, 2001, s 75) 

 
Min utgångspunkt är också att vissa tjänster kan bilda plattform för så kallade 
m-commercetjänster. Plattformen behöver emellertid inte bestå av alla de 
tjänster som May nämner. Enligt en av definitionerna på produktplattform som 
användes tidigare så består en plattform av ”en relativt stor uppsättning av 
produktkomponenter som (…) är gemensamma för olika slutliga varianter” (Muffatto, 
1999, s 145). Överfört till tjänsteplattformar innebär det att dessa består av en 
uppsättning tjänstekomponenter som kan fungera som grundenhet och som är 
gemensamma för olika slutliga varianter. Det kan leda till den figur och den 
beskrivning som May presenterar. Var och en av de tjänster som sägs bilda en 
plattform, består emellertid just av en ”uppsättning komponenter …”. Därmed 
kan de sägas vara plattformar var och en för sig. Exempelvis e-post, som består 
av en uppsättning komponenter, bildar plattform för en rad tillämpningar inom 
mobil telekommunikation. Med min, ännu vidare syn på plattformar, dvs att en 
plattform är en grund som är gemensam för – och används för utveckling av – ett antal 
olika produkter eller tjänster blir det än tydligare att de tjänster som finns i Mays 
figur kan ses som plattformar vid utvecklingen av nya tjänster. 
 
Med denna utgångspunkt finns det även andra tjänster som fungerar som 
tjänsteplattformar. I takt med marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen framstår hela tiden nya tjänster som möjliga plattformar. Tjänster 
som fungerar/fungerat som framgångsrika tjänster eller killer applications, men 
där utvecklingen medfört att tjänstens ursprungliga användningsområde inte 
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längre är kommersiellt gångbart. Ett exempel på detta är SMS (Short Message 
Service), som under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet varit en av de 
främsta killer applications inom mobil telekommunikation. Att kunna skicka 
korta meddelanden som alternativ till telefonsamtal, e-post eller andra 
meddelandetjänster har ansetts ge sådant värde för konsumenten att denne är 
villig att betala kostnaderna för tjänsten. Detta trots att tjänsten inte innehöll 
några mer fördelar än just möjligheten att kunna överföra ett litet antal tecken 
från en mobiltelefon till en annan. 
 
 
Från tjänst till plattform 

Successivt byggs fler och mer avancerade tjänster till SMS-funktionen, där själva 
leveranssättet av informationen (SMS-meddelandet) blir underordnat den 
information som skickas. Möjligheten att med regelbundenhet eller vid för-
frågan få information om väder, trafik, börs, priser mm gör att kunderna är 
villiga att betala för informationen, snarare än för SMS-meddelandet. SMS ut-
vecklas på detta sätt från att vara en framgångsrik tjänst, till att bli en plattform 
för andra tjänster. Om man studerar de tjänster som enligt May bildar en 
plattform följer dessa ett liknande utvecklingsmönster. De är och har varit 
intressanta som tjänster, men det är som tjänsteplattformar de bildar grund för 
framtidens mobila telekommunikationstjänster. Ett exempel på en tjänst som är 
populär som tjänst, men som utvecklas mot plattform är taltelefoni. Att kunna 
överföra tal från en telefon till en annan har länge varit populärt och medfört 
sådant värde för kunden att denne haft en betalningsvilja för detta. Talet har 
även förutsättningar att fungera och bli framgångsrikt som plattform för andra 
tjänster. Talet är då grundstenen/plattformen som möjliggör tjänsten, men 
kundvärdet uppstår inte i överföringen av talet utan i vad detta kan användas 
till. En tjänst kan fortsätta fungera som en egen tjänst parallellt med att den 
används som plattform för utveckling av andra tjänster. 
 
 
Följder av plattformsstrategier/-tänkande 

Effektiviteten hos ett företags nya produkter och tjänster beror av följande två 
faktorer: (1) företagets förmåga att skapa en kontinuerlig ström av framgångs-
rika produkter/tjänster över en lång period och (2) attraktiviteten hos dessa 
produkter/tjänster hos valda marknadssegment (Jiao m fl, 2003). Kan 
plattformar bidra till att detta uppfylls? Utifrån de studier som gjorts rörande 
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produkt- och tjänsteplattformar kan en rad följder av användandet av dessa 
identifieras. Nedan presenteras ett urval av dessa.  
 
I tjänsteutvecklingslitteraturen talas om behovet av strukturerad idégenerering 
och tjänsteutveckling (Tether m fl, 2001). I detta avseende kan plattformar ha 
en positivt bidragande effekt. Det finns en given bas att utgå från, som redan är 
utvecklad och som man vet fungerar. En följd av detta kan vara att kreativiteten 
får större utrymme vid utvecklingen av varje tjänst.  
 
Det finns emellertid en risk att motsatt effekt uppstår. Användandet av 
plattformar leder då till att man låser sin utveckling av tjänster inom givna 
ramar, alltså att plattformarna verkar i kreativitetshämmande riktning. Utifrån 
ett sådant resonemang skulle följderna av att använda tjänsteplattformar även 
medföra en risk för negativa konsekvenser till skillnad från vad som sägs i 
föregående stycke. Detta förhållande, som kan te sig som en paradox, är 
emellertid inte särskilt märkvärdigt vid en närmare granskning. Det handlar om 
hur plattformarna hanteras och vilken inställning man har till dessa. 
Tjänsteplattformar kan betraktas på en rad olika sätt och det styr naturligtvis 
följderna. Användningen av plattformar leder sannolikt inte heller med 
automatik till den ena eller andra följden utan är beroende av arbetssättet. 
 
Mycket av det som kan sägas utifrån befintlig forskning och teori grundar sig på 
produktplattformar, vars tankar överförs till tjänster och tjänsteplattformar. Det 
finns emellertid en risk med detta tillvägagångssätt. Som framgick tidigare är 
flera tjänsteforskare skeptiska till att utgå från produktutvecklingsprocessen för 
att studera tjänsteutveckling (Edvardsson, 1996). Edvardsson hävdar till och 
med att begrepp från traditionell produktutveckling kan vara en belastning, på 
grund av att dess utgångspunkter inte stämmer överens med tjänstelogiken. 
Flera av de forskare som studerat tjänsteplattformar hävdar dock motsatsen 
(bl a Meyer och DeTore, 2001). Själv tog jag i ett tidigare avsnitt ställning för en 
ståndpunkt som hamnar någonstans emellan dessa båda åsikter, att det finns 
delar av tankegångarna från produktutveckling som kan dras nytta av inom 
tjänsteutveckling. Ett exempel är idéerna kring plattformar och återanvändning 
av tidigare utvecklat material. Denna tvetydighet, samt frånvaron av forskning 
kring tjänsteplattformar, skapar en osäkerhet men stärker också motiven till att 
genomföra den studie som redovisas i denna uppsats. 
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Det är utifrån produkt- och tjänsteutvecklingslitteraturen och plattforms-
litteraturen svårt att säga något om att plattformar skapar möjligheter att ta fram 
bättre tjänster. Däremot kan plattformar påverka möjligheterna att på ett effektivt 
och produktivt sätt ta fram tjänster. Om tjänsterna blir killer applikations är svårt 
att säga. Det beror på en mängd svårfångade faktorer (de Brentani, 2002). 
 
 
Lärdomar av produktplattformar 

Det går att dra lärdomar av produktutveckling och användningen av 
produktplattformar även inom tjänsteutveckling. Det finns emellertid vissa 
betydande skillnader som delvis hänger samman med fysiska produkters och 
tjänsters olika karaktäristika. Produktplattformar används som en fysisk enhet 
som en del i en produkt. Plattformen utgör en fysisk grund på vilken resten av 
produkten byggs. Anledningen till att man använder plattformen är att detta sätt 
att bygga produkter anses ha vissa fördelar som man tror sig kunna uppnå. 
Tjänster är ofta abstrakta, de finns inte utan uppstår i mötet mellan säljare och 
köpare. Trots detta är jämförelsen med produktutveckling, med plattformen 
som en konkret del av tjänsten, intressant att göra. Tankarna bakom plattformar 
kan även komma tjänsteutvecklaren till del genom att denne använder ett 
plattformssynsätt vid utvecklingen. Detta illustreras i den fallstudie som gjorts. 
 
Inom produktutvecklingen talar man om en plattformsstrategi, dvs plattformen 
är något som inbegriper mer än bara den fysiska plattformen (Muffatto, 1999). 
Det innebär en förändring av sättet att organisera företaget och av företagets 
förhållande till sina intressenter, exempelvis leverantörerna (Koufteros m fl, 
2002). Även det tjänsteutvecklande företaget kan använda en plattformsstrategi. 
Genom att tillämpa det jag valt att kalla ett plattformssynsätt och utnyttja de 
olika funktioner som tjänsteplattformar kan ha vid tjänsteutveckling förändrar 
företaget sitt sätt att organisera sig och sitt sätt att agera gentemot sina 
intressenter.  
 
De forskare som studerat produktplattformar (ex Muffatto, 1999; Wheelwright 
och Clark, 1992; Nobeoka, 1993; Meyer och Utterback, 1993) hävdar just att 
om produktplattformarna ska få stort genomslag i företaget krävs att man ser 
på plattformsinförandet som ett helt koncept, ett plattformskoncept. Detta 
innefattar att se på plattformar ur ett strategiskt, organisatoriskt och tekniskt 
perspektiv.  
 



  

 39 

Vad det handlar om i grunden är att beslut rörande enskilda produkter tenderar 
att vara suboptimala (Moore m fl, 1999). De skiljer sig från beslut baserade på 
produktplattformar och plattformarna skulle då vara ett sätt att arbeta för att 
kunna fatta bättre beslut om produkter. 
 
Tidigare i kapitlet definierade jag plattformar som en grund som är gemensam för – 
och används för utveckling av – ett antal olika produkter eller tjänster. Detta innebär att 
tjänsteplattformar då är en grund som är gemensam för – och används för utveckling av –
ett antal olika tjänster. Den grund som avses kan vara av olika karaktär, i första 
hand två sorter. Den ena sorten är en grund som medvetet utvecklats i syfte att 
utgöra en gemensam del för ett antal tjänster. Den andra är sådana delar eller 
lösningar i enstaka befintliga tjänster som inte initialt syftat till att utgöra grund 
för flera tjänster. Den sistnämnda blir en gemensam grund för flera olika 
tjänster först när tjänsteutvecklaren valt att se delen som en tänkbar grund för 
utveckling av andra tjänster. 
 
För att förstå vilken funktion tjänsteplattformar kan ha vid utvecklingen av 
tjänster förutsätts viss kännedom om tjänster och tjänsteutveckling. Detta 
diskuteras i följande avsnitt. 
 
 
Tjänster 

I detta avsnitt görs en teoretisk genomgång av tjänster och tjänsteutveckling. 
Diskussionen förs med fokus på mobila telekomtjänster och utifrån 
användningen av tjänsteplattformar vid utveckling av tjänster.  
 
Tjänster anges ibland som bestående av tre delar (Jönsson, 1995; Edvardsson, 
1997): 

- tjänstekoncept, 
- tjänstesystem och  
- tjänsteprocess 

 
Tjänsteutveckling kan därmed i stort sägas handla om utveckling av dessa tre 
delar. Detta sker genom fyra faser som delvis överlappar varandra; idéfasen, 
projektbildningsfasen, utformningsfasen och implementeringsfasen. Dessa fyra 
faser är ett sätt att beskriva tjänsteutvecklingsprocessen. Senare i detta avsnitt 
motiveras valet av detta sätt att se på processen och alternativa betraktelsesätt 
presenteras. Kapitlet inleds emellertid med en presentation av och diskussion 
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kring begreppet mobila telekommunikationstjänster, följt av en mer allmän 
diskussion om tjänsters egenskaper. 
 
 
Mobila telekommunikationstjänster 

Mobila telekomtjänster har på många håll i världen passerat tjänsterna i det fasta 
telenätet när det gäller antalet användare (Rodini m fl, 2003). Begreppet mobila 
tjänster används därför nu allt mer flitigt och ibland är innebörden av begreppet 
och gränsdragningen gentemot andra tjänster klar, medan det vid andra tillfällen 
kan finnas utrymme för tveksamheter. 
 
Mobiliteten är central för dessa tjänster, men vad är mobilitet? Under ett antal 
år har mobiliteten varit en viktig ingrediens i många tjänster och mobilt Internet 
förutspås av många bli en av grundstenarna för tredje generationens 
mobiltelefoni (3G) (Heickerö, 2003). 
 
Mobil betyder flyttbar eller rörlig. Hur kopplas denna rörelse till tjänsterna? Alla 
tjänster som kan konsumeras när köparen är rörlig är inte mobila tjänster. En 
flygresa är i högsta grad rörlig men brukar inte tituleras mobil tjänst. Inte heller 
tjänstetillhandahållarens rörlighet medför med automatik att tjänsten bör kallas 
mobil. Ambulerande försäljning är ett exempel. En definition av mobil och 
mobila tjänster kräver därför fler dimensioner än rörlighet. Kristoffersen och 
Ljungberg (1999) hävdar att ordet mobilitet är nästan omöjligt att definiera på 
ett meningsfullt sätt, då en sådan definition tenderar att bli alltför vag eller 
intetsägande. 
 
Jag väljer i första hand att istället för mobila tjänster använda det något tydligare 
begreppet mobila telekommunikationstjänster. Även detta begrepp ger upphov 
till frågetecken men exkluderar vissa tjänster som inte är relevanta i det här 
sammanhanget. Det finns svårigheter även med begreppet mobila telekom-
tjänster. Ett gränsdragningsproblem uppstår mellan mobilt och trådlöst (Lipic 
och Osmanovic, 2001). Med en trådlös enhet – exempelvis telefon – kan man 
vara rörlig men i dagligt tal inte mobil. Detta kan tala för att avståndet som man 
kan röra sig, dvs hur rörlig man är, har betydelse för om något kan kategoriseras 
som en mobil telekomtjänst. 
 
En kategorisering som kan göras av mobila telekomtjänster är utifrån mellan 
vilken typ av enheter kommunikationen sker. Person-to-person, place-to-place, 
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person-to-place och place-to-person är då de fyra huvudkategorierna. Endast 
den första av dessa kategorier involverar två rörliga enheter, ändå kallas 
tjänsterna som tillhandahålls mobila telekomtjänster. 
 
Problemen med att hitta rimliga definitioner till såväl mobilitet som 
telekommunikationstjänster talar för ett helt annat angreppssätt för att finna 
den gemensamma nämnaren för dessa tjänster. Det väsentliga i det här 
sammanhanget är därför att de tillhandahålls genom någon av mobil-
operatörernas nätverk. Dietrich och Hubaux (2002) använder samma tillväga-
gångssätt för att definiera telekommunikationstjänster och mobila dito, genom 
att säga att de tillhandahålls i nämnda nätverk. En avgränsning kan därför lyda 
enligt följande: ”… tjänster som används eller erbjuds av företag och offentlig sektor över 
publika mobiltelenät och privata radionät.” (AB Stelacon, 2003). För detta synsätt 
talar också den amerikanska benämningen på mobiltelefon – cell phone – som 
inte använder sig av begreppet mobilt. Direktöversatt heter det istället cellulär 
telefoni, alltså en hänvisning till den teknik som används för mobiltelefoni.  
 
Mobila telekommunikationstjänster definieras därför som tjänster som 
tillhandahålls via mobiloperatörernas nät. Det kan vara alltifrån enkla, mass-
producerade till avancerade, skräddarsydda tjänster. 
 
En benämning som används för mobila telekomtjänster är m-commerce eller 
mobile commerce. I vissa sammanhang används det för att beteckna mobil e-
commerce, dvs handel via en mobil enhet (ex Lipic och Osmanovic, 2001). 
Andra likställer begreppet med mobila telekomtjänster, vilket ger begreppet en 
betydligt vidare omfattning än mobil e-commerce (ex Carlsson och Walden; 
Carlsson och Walden, 2002; Varshney och Vetter, 2001). Jag ansluter mig till 
den senare uppfattningen och använder m-commerce som en sammanfattande 
benämning på mobila telekomtjänster. I bilaga 2 finns en utförlig beskrivning av 
begreppet m-commerce och de tjänster som kan sägas tillhöra denna kategori. 
 
 
Tjänsters egenskaper 

Det finns ett antal egenskaper eller karaktäristika som brukar användas för att 
beskriva tjänster. Många forskare beskriver tjänster på liknande sätt. Enligt 
dessa forskare karaktäriseras tjänster av att 

- de är heterogena, 
- de är immateriella 
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- kunderna deltar i produktionen, 
- de kan inte lagras, 
- de tillkommer genom en process, 
- produktion och konsumtion sker simultant, 
- ägandeskapet inte övergår från säljare till köpare och att kärnvärdet 

uppstår i en interaktion mellan köpare och säljare (Olsen, 1992; 
Edvardsson m fl, 2000; Grönroos, 1990; 1996; 2002; Zeithaml m fl, 
1985; Jobber, 2001; Edvardsson och Thomasson, 1991; Cowell, 1994). 

 
Uppfattningarna om tjänster och dess egenskaper tycks förhållandevis sam-
stämmiga. Det handlar i första hand om tjänster som immateriella, icke 
lagringsbara och heterogena som uppstår som en process i den stund säljare 
möter köpare. Där skiljer sig forskarnas uppfattning åt endast marginellt. Att 
inte ansluta mig till dessa uppfattningar om tjänster i allmänhet torde därför 
vara orimligt. Det intressanta för mig är emellertid i första hand huruvida dessa 
egenskaper och definitioner även gäller för de tjänster som denna uppsats 
specifikt behandlar, mobila telekommunikationstjänster. Många av egenskaper-
na gäller även för den här typen av tjänster, även om de på flera sätt skiljer sig 
från mer traditionella tjänster. Jag har valt att utgå från några av de vanligaste 
påståendena om tjänsters egenskaper för att diskutera om detta gäller även 
mobila telekomtjänster. 
 
 
”Tjänster är heterogena” 

En mobil telekomtjänst kan vara väldigt standardiserad i sin utformning. 
Särskilt gäller detta enklare konsumenttjänster, där kundanpassningen är liten 
eller ingen alls. Därmed skulle tjänsten vara homogen istället för heterogen. Här 
kommer emellertid en annan viktig egenskap hos tjänsten in – den tillkommer 
först i mötet mellan köpare och säljare. Eftersom alla köpare är individer med 
olika egenskaper blir också mötet med säljaren (eller dess tekniska ersättare) och 
därmed tjänsten olika från gång till gång. Det som levereras till kunden (om det 
är en typ av tjänst där detta är tillvägagångssättet) är egentligen inte tjänsten 
utan möjligheter för tjänsten att uppstå. Det digitala innehåll som köparen 
mottar är inte tjänsten utan det underlag som krävs för att tjänsten ska kunna 
uppstå. Tjänsten är med andra ord ingen tjänst så länge den inte nyttjas. Med 
detta sätt att se på tjänster är även mobila telekomtjänster heterogena. 
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”Tjänsten tillkommer i en process, i mötet mellan köpare och säljare” 
”Produktion av tjänster går inte att skilja från konsumtion” 

Som framgick av det förra påståendet, om heterogeniteten, är inte påståendena 
om tjänsters egenskaper fristående från varandra – ett påstående kan bygga på 
att man tror på ett annat. Att tjänster är heterogena bygger till viss del på att 
tjänster tillkommer först då köpare möter säljare. Detta påstående har också till 
följd att tjänster inte går att lagra. 
 
Det kan vara svårt att förstå konsekvenserna av att tjänsten inte först 
produceras och därefter levereras till kunden som konsumerar eller använder 
tjänsten. Istället är det så att tjänsten produceras och konsumeras i tid och rum 
delvis samtidigt och att kunden ofta medverkar genom att utföra aktiviteter som 
direkt påverkar tjänstens resultat och kvalitet. Med ovanstående synsätt, att det 
som säljaren levererar inte är tjänsten utan möjligheten till tjänsten, blir det 
emellertid rimligt. Handlar det om en mobil telekomtjänst är det som levereras 
till köparen ett antal ettor och nollor, en kod som inte har något värde förrän 
den öppnas av köparen. Det är först då tjänsten blir till och värde skapas för 
kunden eller användaren. 
 
 
”Tjänster är immateriella” 

Detta påstående kan också uttryckas som att tjänster är abstrakta eller 
oberörbara, med samma innebörd. En mobil telekomtjänst går inte att ta på. 
Den kan ändå beskådas, genom att ettorna och nollorna kan bilda bilder eller 
ljud, som köparen kan tillgodogöra sig. Ett digitalt ljud eller en digital bild kan 
dock aldrig bli annat än immateriell. De finns inte mer än som en program-
meringskod. Tjänsten kan sedan sägas vara förpackad på ett skrapkort eller 
liknande men detta är bara en visualisering av tjänsten, ett försök att underlätta 
försäljning av densamma. Sammanfattningsvis kan sägas att mobila telekom-
tjänster och digitala tjänster i allmänhet har egenskaper som till stora delar 
överensstämmer med tjänsters generella egenskaper. 
 
Inledningsvis i kapitlet angavs att tjänster består av tre delar, tjänstekoncept, 
tjänstesystem och tjänsteprocess. Dessa delar diskuteras mer ingående i de 
följande avsnitten både utifrån tjänster i allmänhet och mobila telekomtjänster. 
I kapitel 5 används dessa begrepp för att precisera på vilket sätt tjänsteplatt-
formar används i den studerade processen, varför en utförlig beskrivning av 
begreppen är relevant här. 
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Tjänstekonceptet 

Med begreppet tjänstekoncept avses den nytta och de fördelar som tjänsten är 
avsedd att förmedla till kunden (Jönsson, 1995). Edvardsson m fl (2000) hävdar 
att tjänstekonceptet klargör de kundbehov tjänsten uppfyller. Ett annat sätt att 
förklara tjänstekonceptet är att säga att det definierar hur och vad i 
tjänstedesignen (Goldstein m fl, 2002) eller att det är hur en organisation vill att 
dess tjänst ska upplevas av kunder och andra intressenter (Heskett, 1986). 
Norling (1993) ser tjänstekonceptet som ”en transformering och precisering av 
affärsidén ned till mikronivå” (s 93). Detta är en del av tjänsteutvecklingen som har 
getts förhållandevis litet utrymme i litteraturen (Goldstein m fl, 2002). 
 
Edvardsson (1996) tar sin utgångspunkt i kundnyttan och hävdar att begreppet 
tjänstekoncept avser den nytta och de värden som tjänsten förmedlar till 
kunden. Tjänstekoncepten visar på de kundbehov som finns och på vilket sätt 
de ska tillgodoses genom ett tjänsteerbjudande. Kopplingen och matchningen 
mellan behov och tjänsteerbjudande är viktig och en förutsättning för kvalitet. 
Kundens primära kundbehov uppfylls av vad Edvardsson kallar kärntjänst 
medan de sekundära kundbehoven uppfylls av stödtjänster. Både Normann 
(2000) och Grönroos (1996) använder liknande uppdelningar av tjänste-
konceptet i kärntjänst respektive stöd- eller kringtjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Modell över tjänstekonceptet 
(Edvardsson, 1991) 

 
I många fall är stödtjänsterna avgörande när kunden ska välja ut och särskilja 
konkurrerande företag som är verksamma inom samma bransch, exempelvis 
telekombranschen (Heickerö, 2003). Detta leder ofta till konkurrens mer genom 
olika typer av kringtjänster än genom kärntjänsten. Förfarandet märks i tele-
kombranschen där operatörerna inte längre konkurrerar med kärntjänsten 
telefoni. Då kärntjänsten är likvärdig mellan operatörerna och man ogärna 
konkurrerar med priset blir kringtjänsterna allt viktigare. För mobila 
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teleoperatörer med kärntjänsten taltelefoni kan möjligheten till roaming11 vara 
en kringtjänst. Kringtjänster är ofta inte något som kunderna är beredda att 
betala extra för, men som förutsätts finnas för att kunder över huvud taget ska 
välja kärntjänsten. 
 
Ett annat primärt kundbehov kan vara att leverera innehållet i ett dokument till 
en annan person. Detta kan tillgodoses exempelvis genom att ringa och läsa 
upp innehållet, skicka e-post med bifogad fil, skicka meddelande med telefonen 
eller genom att faxa. Om kunden väljer att skicka ett meddelande med 
telefonen, är detta kommunikationsmedel kärntjänsten. Det är denna tjänst som 
tillgodoser kundens primära behov. När kunden gjort detta val uppstår 
ytterligare behov. Det kan handla om att få tag på en lämplig handterminal, att 
hitta numret/adressen till mottagaren eller att åstadkomma en användarvänlig 
utformning på meddelandet. Dessa sekundära behov är ett resultat av den valda 
kärntjänsten. Hade kundens behov tillfredsställts bättre av en annan kärntjänst, 
hade andra sekundära behov uppstått. Kärntjänsten vid mobil telekom-
munikation för en privatperson är taltjänsten, dvs ”vanlig” telefoni. Alla tjänster 
som operatörer, tillverkare av handenheter och tjänsteutvecklare lägger därtill 
kan sägas vara kringtjänster till telefonin.  
 
En kund kräver, för att bli nöjd, både att de primära och de sekundära behoven 
tillfredsställs. Behoven behöver inte vara uttalade, utan kan lika gärna vara 
underförstådda, men ändå vara av samma vikt för kundens tillfredsställelse 
(Millán och Esteban, 2003). Det som är underförstått, det vill säga en 
självklarhet för kunden, kan orsaka stor besvikelse och missnöje om det inte 
uppfylls. Det är därför viktigt att identifiera dessa behov, vilket kräver stor 
kunskap om och förståelse för de kunder man avser att betjäna (Edvardsson, 
1996). Det som skiljer de framgångsrika tjänsteföretagen från de mindre 
framgångsrika kan ofta hänföras till omfattning och kvalitet hos kringtjänsterna 
(ibid). Därav den utveckling som vi ser inom mobil telekommunikation där 
kringtjänsterna får hög prioritet och många företag specialiserat sig på att 
leverera kringtjänster åt operatörerna (Olla och Patel, 2002). 
 
Det kan diskuteras huruvida tjänsteplattformar kan ha betydelse för tjänste-
konceptets utformning. Beroende på hur man väljer att betrakta plattformar 

                                              
11 Roaming innebär att en abonnent kan använda en annan operatörs nät för mobila telekomtjänster i 
områden där abonnentens egen operatör inte har täckning, utan att abonnenten behöver sluta enskilt 
avtal om detta. Roaming har sitt ursprung i överenskommelser mellan mobilteleoperatörer i olika 
länder (PTS, 2000). 
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kan det finnas olika förutsättningar för tjänsteplattformar att påverka tjänste-
konceptet. Med utgångspunkten att det går att se något som en plattform är det 
emellertid tänkbart att även tjänstekonceptet kan påverkas av tjänsteplattformar. 
 
Sammanfattningsvis väljer jag att definiera tjänstekoncept som en beskrivning av 
vad kunden erhåller genom tjänsten och hur denne erhåller det. Tjänstekonceptet är 
egentligen en precisering av tjänsteidén, vilket gör att det går att se att platt-
formar torde ha en viktig funktion i samband med utveckling av tjänste-
konceptet. Dels kan tjänsteplattformar ha betydelse för själva idégenereringen, 
dels kan de påverka vilket utseende konkretiseringen av idén får. En plattform 
kan fylla en viktig funktion för utvecklingen av flera olika tjänsters tjänste-
koncept. 
 
 
Tjänstesystemet 

Tjänstesystemet är de resurser företaget utnyttjar för att tjänstekonceptet ska 
kunna realiseras i tjänster (Jönsson, 1995). Strukturen på tjänstesystemet måste 
anpassas efter kraven från kunderna (Buzacott, 2000), vilket blir en följd av att 
tjänstekonceptet styr hur tjänstesystemet ser ut. En indelning av tjänstesystemet 
kan göras i företagets organisation, kunder, medarbetare och fysiska/tekniska 
resurser. Delarna måste emellertid fungera tillsammans för att företaget ska 
kunna tillhandahålla tjänster med kvalitet. Här följer en genomgång av de fyra 
delarna. Avsnittet bygger på Jönsson (1995). 
 
 
Organisation 

I det här sammanhanget är det fyra olika aspekter av organisationen som bör 
beaktas vid tjänsteutveckling. Dessa är företagets övergripande organisations-
struktur, de administrativa stödsystem som behövs, ramarna för samspelet 
mellan företaget och intressenterna och slutligen företagets marknadsföring. 
Alla dessa är aspekter som måste beaktas för att företaget ska kunna leverera 
tjänsten på ett tillfredsställande sätt. De är dessutom intressanta med avseende 
på tjänsteplattformar. Tjänsteplattformar har på olika sätt förutsättningar att 
förändra samtliga aspekter. Som framgått i avsnittet om plattformar får 
införandet av en plattformsstrategi konsekvenser på den egna organisationen 
såväl som på samspelet med dess intressenter. 
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Kunder 

En viktig del av tjänstesystemet är kunden, oavsett vilken typ av kund det rör 
sig om. Att kunden kan ta till sig information om tjänsten och använda den på 
rätt sätt är viktigt. Viktig är även den utrustning som kunden använder. När det 
gäller telekomtjänster och andra tjänster där kunden bara möter säljaren i form 
av en maskin är kunden en än viktigare del av tjänstesystemet. Det som kunden 
möter i telefonen eller maskinen är många gånger standardiserade lösningar 
som för att bli användbara tjänster kräver en insats från kunden. En konsekvens 
av detta blir också att tjänsterna ser olika ut beroende på vem kunden är. Kan 
kunden inte ta till sig informationen om tjänsten och lära sig att använda denna 
på ett bra sätt kan det få till följd att tjänsten inte får det utseende som var 
tänkt. 
 
 
Medarbetare 

Medarbetarens roll i tjänsteföretag är stor, särskilt de medarbetare som är i 
direkt kontakt med kunden. Beroende på vilken typ av tjänst det handlar om är 
medarbetarna med kundkontakt olika viktiga. Ofta är de emellertid helt av-
görande för kundens uppfattning om tjänsten, då medarbetarna är den enda 
kontakt kunden har med företaget. Som framgått blir denna kontakt lite 
annorlunda vid försäljning av mobila telekomtjänster. Den kundkontakt som 
medarbetarna har begränsas ofta (beroende på vilken typ av mobil telekom-
tjänst vi pratar om) till kundtjänst och andra servicefunktioner. 
 
 
Fysiska/tekniska resurser 

Såväl företaget som kunden behöver fysiska/tekniska resurser för att kunden 
ska kunna tillgodogöra sig tjänsten. Företagets resurser kan bestå av exempelvis 
lokaler, datorer och annan teknisk utrustning, medan kunden kan behöva 
handterminaler eller motsvarande för att använda tjänsterna. De fysiska och 
tekniska resurser som företaget behöver för att tjänstekonceptet ska kunna 
realiseras varierar av förklarliga skäl mellan olika tjänster. Det är stor skillnad på 
de resurser som ett företag som utvecklar och säljer telekomtjänster behöver, i 
jämförelse med ett företag som säljer mer traditionella tjänster, exempelvis en 
frisör. Telekomtjänster kan utvecklas och säljas från lokaler långt från kunden 
och utan att lokalerna görs kundvänliga, vilket inte är möjligt för en frisör. 
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Däremot ställs höga krav på de tekniska resurserna i form av exempelvis 
datorkapacitet. 
 
Genomgången av de fyra delarna av tjänstesystemet visar att det har stor 
betydelse för tjänstesystemet vilken typ av tjänst företaget utvecklar och säljer. 
Mobila telekomtjänster och liknande tjänster innebär andra krav på 
tjänstesystemet än andra tjänster. Tjänstesystemet består som nämndes inled-
ningsvis av de resurser som utnyttjas för att realisera tjänstekonceptet. Olika 
tjänstekoncept innebär olika tjänstesystem. Användningen av tjänsteplattformar 
och införandet av en plattformsstrategi kan innebära stora förändringar på 
tjänstesystemet. Av de tre begrepp jag väljer för att beskriva tjänsten med är 
tjänstesystemet det som ligger närmast plattformsbegreppet. Tjänstesystemet 
innehåller komponenter eller resurskategorier som känns mer konkreta än 
tjänstekonceptet och -processen, vilket kan underlätta när man försöker se 
vilken funktion plattformar skulle kunna ha. För att kunna diskutera införandet 
av plattformar i tjänsteutvecklingsprocessen är det därför viktigt att ha med sig 
bilden av tjänstesystemet och dess olika delar i den fortsatta diskussionen. 
 
En förutsättning för att kunna använda begreppet i de följande delarna av 
uppsatsen är att det är väldefinierat utan alltför stora oklarheter i begreppets 
innebörd. Jag väljer därför att definiera tjänstesystem som de resurser företaget 
använder för att förverkliga tjänstekonceptet.  
 
 
Tjänsteprocessen 

Tjänsteprocessen är en kedja eller kedjor av aktiviteter som måste fungera för 
att tjänsten ska komma till (Norling, 1993; Edvardsson och Olsson, 1992, 
1993). Olika typer av processer kan identifieras både med avseende på vilken 
del av tjänstekonceptet de ska tillgodose och vilka som deltar i processen (Earls 
och Khan, 1994). Som exempel kan dessa processer kallas kärnprocesser, 
stödprocesser och nätverksprocesser, alla med olika ändamål. 
 
Viktigt när det gäller tjänsteprocesser är att de inte äger rum utan kunderna 
(Fließ och Kleinaltenkamp, 2002), vilket hänger samman med definitionen av 
tjänst som innebär att den uppstår i mötet mellan köpare och säljare. Kundens 
roll kan emellertid vara mer eller mindre aktiv, beroende på vilken typ av tjänst 
som avses (ibid). När mobila telekomtjänster uppstår har kunden en tämligen 
aktiv roll i tjänsteprocessen och kan därför tituleras medproducent av tjänsten 
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(Cowell, 1980; Edvardsson m fl, 1994). I senare kapitel diskuteras vidare 
kundens delaktighet i processen och betydelsen av detta. 
 
Som nämndes består tjänsteprocessen av en rad olika delprocesser som 
tillsammans utgör tjänsten. Utformningen på dessa processer varierar beroende 
på vilken typ av tjänst som säljs. Mobila telekomtjänster har vissa gemensamma 
drag och processer men även bland dessa finns stora skillnader. Mass-
producerade, enkla tjänster uppstår i processer av annan karaktär än avancerade 
företagstjänster som har utvecklats genom ett annat samspel mellan säljare och 
kund, även om båda typer av tjänster är mobila telekomtjänster. Trots olik-
heterna i utseendet hos olika tjänsteprocesser går det att finna en gemensam 
definition av begreppet. Jag har valt att definiera tjänsteprocess som den process 
under vilken tjänsten uppstår genom att tjänstekonceptet realiseras.  
 
I första hand är tjänsteplattformar ett sätt att förändra tjänsteutvecklings-
processen, vilket inte behöver ha någon direkt inverkan på tjänsteprocessen. 
Utifrån litteraturen om plattformar finns emellertid inget som motsäger att 
tjänsteplattformar har betydelse för tjänsteprocessen (Meyer och DeTore, 
2001). På längre sikt kan införandet av en plattformsstrategi leda till en 
förändring även av tjänsteprocesserna. 
 
Så här långt har detta kapitel behandlat färdigutvecklade tjänster. Detta är en 
nödvändig grund för att kunna gå vidare och diskutera tjänsteutvecklings-
processen, dvs den process under vilken tjänsterna utvecklas från idé till 
implementerad tjänst. Det är framför allt denna process som är av intresse för 
den här uppsatsen. Denna diskuteras därför i följande avsnitt. 
 
 
Tjänsteutveckling 

När vi pratar om tjänsteutveckling avses underförstått ofta utveckling av nya 
tjänster. Det är emellertid ingen självklarhet vad som avses med nya tjänster och 
gränsdragningen mot vidareutveckling av befintliga tjänster. En utveckling av 
dessa gränsdragningar görs av Edvardsson m fl, (2000) som redogör för en 
uppdelning som Booz m fl (1982) gör av tjänsteutveckling i sex olika kategorier, 
efter på vilket sätt tjänsterna är nya. Kategorierna är 
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1. ”New-to-the-world services”. Tjänster som är nya för såväl leverantör 
som köpare. 

2. ”New service lines”. Ny, stor utmaning för tjänsteleverantören. 
3. ”Additions to existing service lines”. Nya tjänster som kompletterar 

företagets nuvarande tjänster. 
4. ”Improvements and revisions to existing services”. Nya tjänster som 

genom sina förbättrade egenskaper ersätter befintliga tjänster. 
5. ”Repositionings”. Nuvarande tjänster som vänds mot nya marknader. 
6. ”Cost reductions”. Nya tjänster som erbjuder liknande egenskaper till ett 

lägre pris. 
 
De olika kategorierna ovan visar att det inte alltid går att dra en skarp gräns 
mellan utveckling av nya och befintliga tjänster. Detta är intressant då det 
medför att vidareutveckling av befintliga tjänster torde innebära i princip 
samma arbetssteg som utveckling av nya tjänster. 
  
Ibland dras paralleller mellan produktutveckling och tjänsteutveckling, för att 
dra nytta av den kunskap som finns om produktutveckling även vid utveckling 
av tjänster (se exempelvis Grönroos, 1996). Detta kritiseras emellertid av några 
forskare som hävdar att man då går miste om den logik som tjänster har och 
som skiljer dessa från fysiska varor (Edvardsson, 1996). Frågan är central för 
mig, eftersom uppsatsen bygger på nyttjande av principer för produktutveckling 
i ett tjänsteutvecklingssammanhang. Min utgångspunkt är att det finns ett värde 
i att nyttja kunskapen och erfarenheterna från produktutveckling vid utveckling 
av tjänster. Därmed inte sagt att allt går att överföra och framför allt inte på ett 
okritiskt sätt. Då riskerar man att – som Edvardsson hävdar – gå miste om den 
speciella tjänstelogiken. Det jag gör i den här studien är att se på möjligheterna 
att överföra tankegångar från en specifik del i produktutvecklingen till 
tjänsteutvecklingen. Det finns egentligen inget i tjänstelogiken som motsäger ett 
sådant tillvägagångssätt. 
 
Grönroos (1996) hävdar att systematisk tjänsteutveckling inte tycks förekomma 
i någon större utsträckning. Detta kan tyckas något förvånande, då tjänste-
sektorn är en stor och växande sektor. Att hela denna gigantiska sektor skulle 
stå utan systematisk utveckling av de tjänster man livnär sig på är uppseende-
väckande, måhända förvånande men knappast osannolikt. Tjänster är 
komplicerade företeelser vars egenskaper och hur dessa upplevs styrs av en rad 
komponenter och händelser. Därav blir också tjänsteutveckling en komplicerad 
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företeelse (Grönroos, 1996). Systematiken får då stå i bakgrunden för unika, 
komplexa lösningar. I och med detta dömer Grönroos ut de checklistor över 
åtgärder som förändrar en tjänst, som exempelvis Chase och Aquilano (1977) 
presenterar. Detta påstående tar dock begränsad hänsyn till att många tjänster är 
enkla, exempelvis många av de standardiserade telekomtjänsterna. Möjligheten 
till systematik i tjänsteutvecklingen torde därmed vara beroende av komplexi-
teten och det unika i tjänsterna. 
 
 
Tjänsteutvecklingsprocessen och dess olika steg 

Det finns en rad olika modeller som beskriver tjänsteutvecklingsprocessen, 
varav jag här redogör för ett urval. Modellerna skiljer sig åt på flera sätt, bl a i 
grad av detaljering och i vilken mån de beskriver processen som sekventiell. Just 
i vilken grad utvecklingsprocessen är sekventiell är ett omtvistad område, som 
kommer att behandlas mer utförligt senare. 
 
Först några ord generellt om tjänsteutvecklingsprocessen, innan vi går in på de 
olika modellerna. För att vara framgångsrik krävs att processen har några 
grundläggande karaktäristika (Edvardsson m fl, 2000). Processen måste enligt 
Shostack (1984) vara målinriktad, precis, metodologiskt grundad samt 
faktadriven (fact-driven). Edvardsson m fl (2000) hävdar att detta kan tyckas 
vara självklara egenskaper, men att studier visar att det långt ifrån stämmer 
överens med verkligheten alla gånger. Detta kan innebära att tjänsteutvecklings-
processen blir dyrare än nödvändigt eller ännu värre, att den utvecklade tjänsten 
inte blir så bra som den skulle ha kunnat bli.  
 
Den modell jag valt att i första hand ha som teoretisk utgångspunkt för min 
studie av tjänsteutvecklingsprocessen är utvecklad av Jönsson (1995) i en studie 
av tjänsteutvecklingsprocesser inom ett konsultföretag. Jönsson (1995) 
använder fyra olika faser för att beskriva tjänsteutvecklingsprocessen; idéfas, 
projektbildningsfas, utformningsfas och implementeringsfas. Faserna bygger i 
huvudsak på resultat från Wilhelmsson och Edvardsson (1994) och från 
Edvardsson m fl (1994) och används senare även av Edvardsson i olika 
sammanhang. Jönsson hävdar att faserna är både sekventiella och parallella och 
att det inte är några klara gränser mellan faserna, då de överlappar varandra 
samtidigt som återkoppling sker till tidigare faser. 
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Det finns flera anledningar till att jag valt denna modell. Det är rimligt att anta 
att tjänsteutvecklingsprocessen innehåller dessa steg, vilket även till viss del 
bekräftas av andra modeller som ofta använder liknande steg (exempelvis 
Edvardsson, 1996; Edvardsson m fl, 2000; Grönroos, 1990; 1996; Donnely 
m fl, 1985; Johnson m fl, 1986; Bower, 1986; Sandholm, 1995; Avlonitis m fl, 
2001; Scheuing och Johnsson, 1989). Skillnaden mellan denna och andra 
modeller ligger mycket i på vilket sätt stegen eller faserna presenteras. Centralt 
då är att se vilken modell som på bästa sätt hjälper mig att studera tjänste-
plattformars funktion i tjänsteutvecklingsprocessen. Jönssons modell delar in 
processen i fyra faser och särskiljer på ett förhållandevis tydligt sätt faserna från 
varandra, även om det poängteras att de kan överlappa varandra. Genom denna 
särskiljning ges möjlighet att framöver i uppsatsen identifiera och studera 
tjänsteplattformars funktion i respektive fas. 
 
Syftet med att använda modellen är inte att den ska ge en ”sann” bild över hur 
utvecklingsprocessen ser ut. Därtill är modellen alltför generell i förhållande till 
den komplexa processen. Då är det bättre att välja en modell som illustrerar 
processen på ett någorlunda rimligt sätt samt att modellen underlättar 
utförandet av studien.  
 
Det finns som nämnts andra modeller för att beskriva processen (ibid). 
Modellerna varierar i utseende och innehåll bland annat beroende på dess olika 
syfte. Det är svårt att göra en rättvisande bedömning och värdering av vilka 
möjligheterna hade varit att använda någon av de andra modellerna för att 
bearbeta materialet i den här studien. Syftet med modellen är viktigt. Är syftet 
att beskriva och finna strukturer i en studerad process eller att mer normativt 
förespråka ett sätt att utveckla tjänster? Jönssons modell lämpar sig sannolikt 
inte särskilt väl som mall för att inleda en tjänsteutvecklingsprocess. Därtill är 
den alltför enkel och standardiserad. Andra modeller är mer normativa och kan 
fungera som utgångspunkt för att starta en utvecklingsprocess. I mitt fall är 
syftet inte att värdera den studerade processen utifrån en normativ ram, utan att 
förstå processen så bra som möjligt för att kunna finna moment där ett 
plattformssynsätt använts. För ett sådant syfte lämpar sig Jönssons modell väl. 
Jag anser därför att Jönssons modell har förutsättningar att på ett 
tillfredsställande sätt stödja mig i min studie, varför jag valt att inte använda mig 
av någon av de andra modellerna. Modellen ser ut enligt följande (Figur 4). 
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Figur 4 Tjänsteutvecklingsprocessen i tidsmässiga faser 
(Jönsson, 1995, s 44) 

 
Nedan följer en redogörelse för dess innehåll i stora drag tillsammans med en 
diskussion kring dess relevans för att kunna beskriva och förstå den studerade 
tjänsteutvecklingsprocessen.12 Det är svårt att göra en direkt koppling mellan 
modellens faser och utvecklingen av de olika delar som tjänsten antas bestå av 
(tjänstekoncept, -system och -process). Det är till exempel inte en specifik del 
av tjänsten som utvecklas under en enda fas. En viss fokusering på 
tjänstekonceptets fastställande sker emellertid tidigt i utvecklingsprocessen, 
eftersom det är detta koncept som tjänstesystemet ska stödja.  
 
 
Idéfasen 

Idéfasen inleder tjänsteutvecklingsprocessen. Fasen innebär att företaget 
identifierar en idé om en tjänst och värderar denna utifrån ett antal olika 
aspekter, bland annat utifrån den verksamhet som redan äger rum i företaget. 
Marknadsanalyser avgör om idén ska vidareutvecklas till färdig tjänst. 
 
Fasen kan ha olika utseende av flera orsaker. Det är troligt att idéfasen hos ett 
företag med ett stort antal tjänster med nästan identiskt utseende ser 
annorlunda ut än hos ett företag där varje tjänst är vitt skild från de andra 
tjänsterna. Det torde också vara en annan typ av idéfas i ett företag som 
utvecklar telekomtjänster än i ett som utvecklar konsulttjänster.  
 
Idéfasen är en fas som är central utifrån ett plattformsperspektiv. Med 
utgångspunkten att ett plattformssynsätt kan användas för att se möjligheter till 

                                              
12 Redogörelsen grundar sig där inte annat anges på Jönsson, 1995. Wilhelmsson och Edvardsson 
använder samma figur, med den marginella skillnaden att de väljer att kalla den tredje fasen för 
utvecklingsfas istället för som här utformningsfas. 
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nya tjänster blir idéfasen en av de faser där tjänsteplattformar är mest 
användbara. Detta bidrar till att göra Jönssons modell över processen intres-
sant, då modellen illustrerar idégenereringen som en förhållandevis avgränsad 
process. 
 
 
Projektbildningsfasen 

Nästa fas, projektbildningsfasen, bygger på att det bildas någon form av 
projektgrupp för att utveckla tjänsten. Detta är förvisso ingen självklarhet, men 
så vanligt att det ingår som en fas i tjänsteutvecklingsprocessen. Viktiga 
komponenter för projektbildningen, som Wilhelmsson och Edvardson (1994) 
kom fram till och som redovisas av Jönsson (1995), är projektledning, projekt-
sammansättning och arbetsmetodik. 
 
Här infinner sig den del av modellen som jag finner anledning att rikta kritik 
mot. Utgångspunkten att tjänsteutvecklingsprocesser innehåller en projekt-
bildningsfas förutsätter rimligen att tjänsterna är av en viss karaktär. Att arbetet 
kring utvecklingen kräver någon form av organisering är lätt att acceptera men 
det är inte självklart att detta sker genom bildandet av en projektgrupp. Arbetet 
med det empiriska materialet får utvisa huruvida denna kritik är giltig utifrån 
den studerade processen eller om fasen kan identifieras även vid utvecklingen 
av en sådan typ av tjänst och i ett sådant företag som studerats. Vilka faser som 
kan identifieras och hur dessa ser ut är ju inte bara beroende av tjänsten som 
ska utvecklas utan även av det företag i vilket utvecklingen sker. 
 
 
Utformningsfasen 

Jönsson väljer medvetet att använda benämningen utformningsfas och inte 
utvecklingsfas, för att undvika användning av begreppet utveckling i för många 
olika sammanhang. Fasen innefattar processen från utveckling av tjänsteidén till 
färdig tjänst. Detta omfattar bland annat precisering av tjänsteidén och 
resursanskaffning för att klara av att producera tjänsten. 
 
Utformningsfasen är omfattande och det är svårt att dela in denna i olika 
avgränsade delfaser (Jönsson, 1995). Utformningsfasen innefattar utformning 
och konstruktion av tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet 
(Edvardsson, 1996). Jönsson uttrycker sig lite annorlunda och menar att det 
handlar om ett antal aktiviteter eller områden som utvecklas parallellt. 
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Utvecklingen av de tre områdena beskrivs nedan. Edvardsson (1996) använder 
benämningen tjänsteerbjudande istället för tjänstekoncept. Begreppen torde 
emellertid vara utbytbara i det här sammanhanget. 
 
Det kan finnas anledning att diskutera huruvida modellen ger någon hjälp för 
att beskriva en så omfattande del av tjänsteutvecklingsprocessen, när denna 
placeras in i en enda ruta och kallas för utformningsfas. Utformningen av 
tjänsten omfattar så mycket att det skulle kunna generera ett antal rutor i en 
beskrivningsmodell över tjänsteutvecklingsprocessen. Genom att se utform-
ningen som en fas ges emellertid möjligheten i den här studien att identifiera 
tjänsteplattformars funktion under en längre, sammanhållen fas. Det är rimligt 
att anta att plattformarna kan ha olika funktioner beroende på i vilken fas av 
utvecklingsprocessen vi befinner oss. Då är det viktigare att kunna identifiera 
ett antal relativt tydliga faser än att dessa faser är tids- eller arbetsmässigt 
likvärdiga i omfattning. 
 
För mobila telekomtjänster och vissa liknande tjänster blir utformningsfasen 
den fas då programmeringen till tjänsten görs. Under denna fas sker inte bara 
utformningen av tjänsten utan även produktionen av det digitala material som 
kommer att levereras till kunden. Det tjänsteutvecklande företagets stora 
arbetsinsats sker inte vid mötet mellan säljare och köpare utan under 
utformningsfasen. 
 
 
Implementeringsfasen 

Implementeringsfasen kan sägas inledas när tjänsten ska lanseras internt och 
externt av företaget. Det går emellertid inte att dra någon tydlig gräns mellan 
utformnings- och implementeringsfasen, då dessa överlappar varandra i många 
fall. Även efter att tjänsten lanserats sker en vidareutveckling av tjänsten. 
Implementeringsfasens innehåll varierar beroende på var i fasen företaget och 
tjänsten befinner sig. Som exempel kommer utbildning av personal och 
marknadsföring tidigt i fasen, medan förvaltning och vidareutveckling kommer 
senare, efter implementering. Genom vidareutvecklingen av tjänsten sker en 
återkoppling till de tidigare faserna i tjänsteutvecklingsprocessen. 
 
Implementeringen av tjänsten är en viktig del av det totala tjänsteutvecklings-
arbetet. Trots detta riskerar den att hamna i skymundan av de andra faserna 
genom att utvecklingen anses färdig efter utformningsfasen. 
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Tjänsteutveckling inom mobil telekommunikation 

Den teoretiska genomgången om tjänsteutveckling har rört tjänster i allmänhet. 
Den nya tekniken har emellertid förändrat förutsättningarna för att utveckla 
tjänster (Bitner m fl, 2000). Att hävda att vissa förutsättningar gäller för tjänster 
och tjänsteutveckling och att detta skiljer dem från fysiska varor och produkt-
utveckling kan tyckas tveksamt. Skillnaderna inom tjänsteområdet kan vara lika 
stora som de mellan tjänster och fysiska varor. Mobila telekomtjänster skiljer sig 
i viss utsträckning från andra, mer ”traditionella” tjänster. Egenskaper, ut-
vecklingsprocess och distributionssätt är delvis annorlunda, som framgått i 
tidigare avsnitt. Vissa grundläggande karaktäristika och principerna för tjänste-
utveckling är emellertid så viktiga och allmängiltiga att de med fördel bör finnas 
med även i en studie av mobila telekomtjänster. 
 
Under senare år har det publicerats ett stort antal böcker och artiklar om 
tjänsteutveckling i ”den nya ekonomin” och utveckling av telekomtjänster (ex 
Norling, 1993; Edvardsson m fl, 2000; van den Ende, 2003; Adamopoulos m fl, 
2001). I denna litteratur framgår att den teoretiska grunden för tjänsteutveckling 
som diskuterats tidigare i detta kapitel är giltig även för utveckling av mobila 
telekommunikationstjänster. Av denna anledning anser jag att ”traditionell” 
tjänstelitteratur ger en bra grund för att förstå även tjänsteutveckling inom 
telekommunikation. 
 
 
Sammanfattande diskussion och val av utgångspunkter 

Tjänster och tjänsteutveckling är som framgått områden som är relativt väl 
utvecklade i litteraturen. Plattformar i allmänhet och tjänsteplattformar i 
synnerhet är betydligt mindre behandlade. Syftet med det här avsnittet är att 
föra en diskussion som leder fram till en preliminär referensram som fungerar 
som utgångspunkt för den empiriska diskussionen samt analys och tolkning. 
 
Ett mycket viktigt begrepp i studien är tjänsteplattform. På flera platser i det 
inledande kapitlet, litteraturgenomgången och detta kapitel har försök gjorts att 
reda ut de olika plattformsbegrepp som förekommer. För att ytterligare för-
tydliga min utgångspunkt gör jag här en kort genomgång av de olika plattforms-
begrepp som kan tänkas förekomma i den fortsatta studien. 
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Det första begreppet, produktplattform, är det som förekommit längst i såväl 
praktiken som forskningen. Jag har valt att inte definiera produktplattform utan 
det övergripande begreppet plattform. Plattform definieras som en grund som är 
gemensam för – och används för utveckling av – ett antal olika produkter eller tjänster. Det 
är en förenkling och konkretisering av de definitioner som förekommer i 
litteraturen. Produktplattformar och de potentiella fördelar som dessa medför 
är det som initierat tankarna bakom att detta är applicerbart även inom 
tjänsteutveckling. 
 
Ett mindre vanligt begrepp är tjänsteplattformar, det av plattformsbegreppen som 
används flitigast i den här studien. När det gäller tjänsteplattformar saknas 
definitioner i den utsträckning som är fallet för produktutveckling, vilket kan 
antas bero på att begreppet är relativt nytt i forskningen. Jag väljer därför att 
anta en ganska vid definition av tjänsteplattform när jag hävdar att det är en 
grund som är gemensam för – och används för utveckling av – ett antal olika tjänster. Det 
är en definition som utgår från plattformsbegreppet med en anpassning till det 
faktum att tjänster saknar de fysiska enheter som produkter har. 
 
Det jag gör vid denna anpassning av definitionen är att använda den grundidé 
som ligger bakom användningen av produktplattformar, som är att utnyttja det 
som en gång är utvecklat flera gånger, även vid tjänsteutveckling. Denna idé 
kallar jag plattformsidé eller plattformstanke. 
 
Ett begrepp som inte använts tidigare i någon stor utsträckning och som i de 
fall det använts inte givits någon tydlig innebörd, är plattformssynsätt. Plattforms-
synsätt är min benämning på ett sätt att tänka och agera utifrån en 
plattformslogik i en tjänstekontext. I första hand handlar det om att se något – 
exempelvis delar av en befintlig tjänst – som en plattform vid utvecklingen av en 
ny tjänst, förutsatt att detta kan bidra till att utvecklingen effektiviseras. 
 
En rimlig fråga att ställa sig är hur relevant den traditionella tjänstelitteraturen är 
när föremålet för studien är utveckling av telekomtjänster, alltså digitala tjänster. 
Den nya tekniken har förändrat förutsättningarna för att utveckla tjänster 
(Bitner m fl, 2000). Hårdraget kan diskuteras huruvida telekomtjänsterna 
verkligen är tjänster, med hänsyn taget till de definitioner jag använt mig av för 
tjänster. Jag väljer dock att se mobila telekomtjänster som tjänster. Delar av 
litteraturen är möjligen inte tillämpbar på den här typen av tjänster men det 
finns ändå ett värde i att tillgodogöra sig de erfarenheter forskarna dragit av att 
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studera ”traditionella” tjänster och dess utvecklingsprocesser. Jag anser att det 
är en förutsättning för att kunna förstå även digitala tjänster/telekomtjänster.  
 
Utifrån den teoretiska genomgången kan vi konstatera flera saker gällande 
tjänster. Det viktigaste är sannolikt tjänsters speciella egenskaper som har 
betydelse för utveckling, försäljning, leverans mm. Detta sätt att beskriva 
tjänster som uppbyggda av tjänstekoncept, tjänstesystem och tjänsteprocess är 
också centralt och påverkar även det exempelvis utvecklingen. I genomgången 
av begreppen presenterades mina definitioner av dessa vilka har betydelse för 
hur jag använder begreppen i analys och tolkning. Av definitionerna framgår att 
tjänstekoncept är en beskrivning av vad kunden erhåller genom tjänsten och hur denne 
erhåller det, att tjänstesystemet är de resurser företaget använder för att förverkliga 
tjänstekonceptet och tjänsteprocessen är den process under vilken tjänsten uppstår.  
 
Om tjänsteutvecklingsprocessen vet vi att den ser ut som den gör just för att 
tjänster har vissa karaktäristika. Jag har valt att betrakta tjänsteutvecklings-
processen enligt en modell bestående av fyra faser; idéfasen, projektbildningsfasen, 
utformningsfasen och implementeringsfasen. 
 
Det har framgått att det inte är relevant att försöka göra en direkt överföring till 
tjänsteområdet av hur produktplattformar fungerar. Därtill skiljer sig tjänster 
och varor alltför mycket åt. Gör vi en sådan överföring tar vi inte hänsyn till de 
skillnader som finns mellan tjänster och varor. Produktplattformar har vissa 
egenskaper samt ett antal fördelar och nackdelar. Forskarna som studerat 
produktplattformar har konstaterat att dessa egenskaper gäller vid produkt-
utveckling, något annat tillämpningsområde har inte undersökts (Moore m fl, 
1999; Tatikonda, 1999; Muffatto, 1999).  
 
Däremot är det sannolikt att delar av de erfarenheter som dragits av användning 
av plattformar inom produktutveckling går att dra nytta av och är applicerbara 
även inom tjänsteutveckling. En produktplattform innebär enligt Muffatto 
(1999, s 145) att ”en relativt stor uppsättning av produktkomponenter som är fysiskt 
samhöriga som en underenhet och är gemensamma för olika slutliga varianter”. Det är 
därmed en likadan fysisk enhet som ligger som grund för ett antal olika 
produkter. Detta är något väldigt konkret och lätt att se framför sig. 
Personbilars bottenplattor är ett tydligt exempel på en sådan plattform. 
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En tjänst har ett annat utseende och en tjänsteplattform kan därför ha svårt att 
erbjuda samma fördelar som en produktplattform erbjuder. De exempel på 
tjänsteplattformar som förekommer i litteraturen är vaga och innehåller sällan 
mer än bara ett konstaterande att företaget har en tjänsteplattform som man 
använder sig av. Det man gjort är ofta att man försökt att direkt överföra 
produktplattformens fördelar till tjänsteområdet, något som enligt min 
uppfattning har dåliga förutsättningar att leda till något annat än 
tjänsteplattform som ett ”buzzword” utan egentligt innehåll. Ofta är det man 
kallar tjänsteplattform en teknisk plattform, dvs en produktplattform. Att göra 
något fruktbart av denna tillämpning av tjänsteplattformar, är ett sätt att dra 
nytta av plattformarnas fördelar.  
 
Ett fruktbart sätt att tillämpa plattformstanken vid utveckling av tjänster kan 
vara att anlägga ett plattformssynsätt. Det innebär att tjänsteutvecklaren under 
tjänsteutvecklingsprocessen ser något som plattformar. När tjänsteutvecklaren 
ska utveckla en ny tjänst kan denne studera befintliga tjänster och välja ut någon 
specifik del av tjänsterna som vederbörande anser fungerar bra eller har 
utvecklingspotential. Den delen av tjänsten utgör då plattform för de nya 
tjänster som ska utvecklas. Företaget ser detta som en plattform för de nya 
tjänsterna. En tjänst kan som exempel ha en väldigt speciell kundkategori som 
företaget funnit ett effektivt sätt att nå. Genom att se kundkategorin som en 
grund för nya tjänster – en plattform – kan företaget se möjligheter att utveckla 
andra tjänster som vänder sig till denna kundkategori.  
 
På samma sätt kan företaget som har en tjänst med ett fungerande leveranssätt 
se detta leveranssätt som en plattform för nya tjänster. Dessa nya tjänster 
utvecklas med leveranssättet som grund. Tjänsterna har i övrigt ingenting 
gemensamt med den befintliga tjänsten. I kapitel 1 illustrerades dessa olika sätt 
att se något som en plattform genom tjänsten fotbollsresultat via SMS. Hos den 
befintliga tjänsten kan det tjänsteutvecklande företaget välja att se exempelvis 
marknadssegmentet, tekniken eller typen av information som plattformar för 
utveckling av nya tjänster. 
 
En utgångspunkt vid ingången i den empiriska delen av den här studien är 
därför att ett plattformssynsätt är användbart och sannolikt även fruktbart vid 
utveckling av mobila telekommunikationstjänster. Denna utgångspunkt är tagen 
i de lärdomar som tidigare dragits av användning av produkt- och tjänsteplatt-
formar samt i den omfattande kunskap som finns om tjänsteutveckling och 
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som delvis redovisats i detta och föregående kapitel. Att se något som en 
plattform är därmed ett av två huvudsakliga sätt att arbeta med 
tjänsteplattformar. De tekniska plattformarna är det andra sättet. 
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 KAPITEL 3 
 

METOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning och disposition 
Detta kapitel behandlar de övergripande tillvägagångssätt jag valt samt de 
metodval som gjorts i arbetet. Att genomföra ett arbete av den här karaktären 
innebär just att göra en mängd val eller ställningstaganden. Vad ska studeras? 
Hur ska jag få tillgång till relevanta data? Hur ska materialet behandlas? De 
ställningstaganden som görs beror på studiens syfte och på vem forskaren är. 
Genom att i möjligaste mån redogöra för hur jag ställt mig inför vissa av de 
frågeställningar som dykt under studiens gång får läsaren en möjlighet att själv 
tolka och bedöma resultaten. 
 
Kapitlet beskriver därmed på en relativt handgriplig nivå vad som gjorts under 
studien. Inledningsvis diskuteras de mer övergripande ställningstagandena vid 
val av forskningsstrategi för att senare övergå i en redovisning av studie-
designen.  
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Val av forskningsstrategi 

Grundläggande vid val av forskningsstrategi och undersökningsdesign är att 
dessa anpassas till forskningsfrågor och syfte. Metoden används för att besvara 
frågorna och uppfylla syftet och därför är viktigt med en metod som är 
anpassad till dessa. 
 
En viktig del i undersökningsdesignen är att jag valt att göra en fallstudie. 
Anledningen till att jag valt att göra en fallstudie är att den är ett fruktbart sätt 
att uppfylla mitt syfte och besvara de frågor jag ställer (Benbasat m fl, 1987).  
 
För att kunna beskriva och analysera tjänsteplattformar behövs tillgång till en 
tjänsteutvecklingsprocess och möjligheter att kunna studera denna på djupet. 
Ett alternativ är att ha en mer aktiv roll i utvecklingen av en tjänst, en form av 
aktionsforskningsansats. Min bedömning är emellertid att detta inte skulle ge ett 
bättre datamaterial.  
 
 
Övergripande angreppssätt 

En referensram består av de kunskaper, normer, värderingar och fördomar som 
forskaren har. Därmed påverkas det vi undersöker av den referensram vi har 
(Lekvall, Wahlbin, 1993). Ett annat begrepp för samma sak är föreställningsram. 
Den är helt enkelt de medvetna eller omedvetna antaganden om hur 
verkligheten är beskaffad som vi människor har (Lundahl, Skärvad, 1999). 
Ramen styr vad vi tycker är viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt, rätt eller fel. 
Referensramen påverkas av den miljö vi lever i, den uppfostran vi fått, den 
yrkesroll vi har etc. En del i referensramen är den teoretiska referensramen som 
diskuterats och förhoppningsvis klargjorts i kapitel 2. 
 
Min referensram präglas naturligtvis av den utbildning och den erfarenhet jag 
har från den akademiska världen. Att jag är ekonom och inte tekniker är 
väsentligt i sammanhanget då detta innebär att de tekniska lösningarna är av 
sekundärt intresse. I det aktuella fallet är även min erfarenhet som användare av 
mobila tjänster viktig. De positiva eller negativa erfarenheter och upplevelser 
som jag har påverkar min uppfattning om de mobila telekommunikations-
tjänster jag kommer i kontakt med i den här studien. Min personliga erfarenhet 
av mer avancerade telekommunikationstjänster är begränsad. Jag försöker att 
läsa mig till vad som händer, men använder inte mer än enklare tal- och 
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meddelandetjänster regelbundet. Min vetenskapliga referensram präglas starkt 
av mina tre forskningshemvister; Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads 
universitet, Sektionen för management vid Blekinge tekniska högskola och 
Forskarskolan Management och IT13. 
 
Viktigt är att poängtera min avsaknad av erfarenhet från praktisk utveckling av 
mobila telekomtjänster. Samtidigt medför det att jag inte har med mig så om-
fattande föreställningar eller förutfattade meningar in i studien om hur ut-
vecklingsprocesserna och användningen av tjänsteplattformar praktiskt går till. 
 
Referensramen går inte helt att välja eller att välja bort, mycket finns där hela 
tiden. Det jag i detta projekt väljer är hur jag förhåller mig till och betraktar i 
detta fall en tjänsteplattform. I detta sammanhang är det relevant att tydliggöra 
de ambitioner som finns med uppsatsen rörande bidrag av metodologisk 
karaktär. Ambitionen är att utveckla den begreppsbild som finns kring 
tjänsteplattformar – alltså att ge ett teoretisk och ett empiriskt bidrag – snarare 
än att bidra metodologiskt. 
 
Perspektiv innebär i de här sammanhangen synsätt eller utgångspunkter 
(Lundahl och Skärvad, 1999). Perspektivet styr vilka frågor som blir intressanta 
att besvara. Antar man ett företagsledningsperspektiv blir vissa frågor aktuella, 
frågor som helt skiljer sig från om man väljer att anta ett kundperspektiv.  
  
Perspektivet i studien är de tjänstesäljande företagens, antingen de är operatörer 
eller service providers. Det är utifrån det tjänstesäljande företagets perspektiv 
beskrivningen görs av hur en tjänsteutvecklingsprocess ser ut. Detta innebär 
inte att det är oviktigt ur andra perspektiv – exempelvis utifrån ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv – att tjänster utvecklas och produceras på ett kostnads-
effektivt sätt. 
 
 
Att studera en historisk process 

Det är många faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en studie av en 
tjänsteutvecklingsprocess som ägde rum för ett antal år sedan. Processen upp-
fattas på väldigt olika sätt beroende på vem betraktaren är och vad denna har 

                                              
13 Forskarskolan Management och IT (MIT) är en nationell forskarskola i samverkan mellan nio 
lärosäten, däribland Karlstads universitet och Blekinge tekniska högskola. Se sista sidan för en 
utförligare beskrivning av forskarskolan. 
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för roll i processen. Det kan därför många gånger vara svårt att fånga 
skeendena i en process på ett rimligt sätt.  
 
Något som försvårar situationen ytterligare är att studien görs i efterhand av en 
process som ägde rum för flera år sedan. Det finns stora risker med att följa en 
process då den äger rum. De potentiella svårigheterna med att studera en 
process som ägt rum tidigare är inte desamma, om än väl så viktiga att ta i 
beaktande. Historiska studier är inte ovanliga. Detta är dock inte att betrakta 
som en historisk studie i den betydelse som begreppet brukar användas 
(Lundahl och Skärvad, 1999; Saunders m fl, 2000; Yin, 1994). Med den korta 
tid som förflutit sedan processen ägde rum kan det snarare betraktas som en 
studie av ett samtida fenomen. Problemen och svårigheterna med en historisk 
studie är emellertid i viss mån gällande för den typ av studie som den här 
uppsatsen bygger på oavsett vad den klassificeras som.  
 
Ett problem handlar om tilltron till de källor som används. Som nämnts kunde 
jag inte själv närvara vid och observera den tjänsteutvecklingsprocess som är 
kärnan i mitt fall. Jag har varit beroende av uppgifter från personer som varit 
delaktiga i processen samt av skriftligt material som framställts. Ett huvud-
problem är att de intervjuade kanske minns selektivt, i stora drag, de minns 
kanske bara särskilt besvärliga händelser, de tappar detaljer. Deras uppfattning 
om vad som hände kan även ha påverkats av sådant som inträffat efter 
processen. 
 
 
Design av studien 

Utformningen av studien är anpassad efter det syfte som finns och de 
frågeställningar som jag avser att besvara. I detta avsnitt beskrivs några av de 
vägval som gjorts rörande design och utformning. 
 
 
Typ av undersökning 

Undersökningar kan klassificeras med utgångspunkt i exempelvis undersöknin-
garnas syfte. Då skiljer man mellan 

- explorativa undersökningar, 
- beskrivande undersökningar, 
- förklarande undersökningar, 
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- diagnostiserande undersökningar och 
- utvärderande undersökningar (Lundahl och Skärvad, 1999). 

 
Syftet med min undersökning är att ”beskriva och analysera tjänsteplattformars 
funktion …”. Uppsatsen är därför i första hand beskrivande och till viss del 
förklarande med Lundahl och Skärvads klassificering. Beskrivande eller 
deskriptiva undersökningar kan röra de mest skilda områden. De kan göras 
inom ramen för såväl kvantitativ som kvalitativ metodteori (Lundahl och 
Skärvad, 1999). Förklarande undersökningar är starkt förknippat med 
kvantitativ metodteori, där de syftar till att besvara frågan varför och att pröva 
hypoteser. Inom kvalitativ metodteori talar man istället ofta om att uppnå 
förståelse. Den som uppnår förståelse för något kan ofta också förklara 
detsamma (ibid). 
 
 
Studiens karaktär 

Som angavs tidigare är syftet att beskriva och analysera användningen av 
tjänsteplattformar vid utvecklingen av mobila telekommunikationstjänster. 
Trots att uppsatsens titel och ansats kan antyda annorlunda så är ambitionen att 
studien och avrapporteringen ska vara deskriptiv, snarare än normativ. Jag är 
medveten om att min användning av begreppet tjänsteplattformar kan tolkas 
som att jag förespråkar tjänsteutvecklingsprocesser som anlägger ett plattforms-
synsätt, med anledning av de potentiella fördelar som detta uppvisar. Detta 
skulle i så fall vara en normativ ansats. En sådan tolkning är emellertid i första 
hand en konsekvens av min otydlighet i formuleringarna. Ambitionen är som 
nämnts att i första hand beskriva tjänsteplattformars funktion i utvecklingen av 
nya tjänster. Beskrivningen ligger till grund för analys och tolkning. 
 
 
Fallstudie 

Studien genomförs i form av en fallstudie av en utvecklingsprocess för en tjänst 
inom mobil telekommunikation. För att förstå valet av fallstudiemetoden krävs 
en kort genomgång av metoden och dess karaktäristika. 
 
Vid val av undersökningsmetod är det viktigt att ta hänsyn till flera saker. Det 
handlar om vilken typ av frågor man ställer, vilken grad av kontroll man har 
och hur man tänker sig att slutresultatet ska bli. En fallstudie är en 
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undersökning av en specifik företeelse, t ex en händelse, en person, en process 
eller en grupp. I den aktuella studien är de specifika företeelserna ett antal 
tjänster. Anledningen till att de valts är att jag bedömt dem som viktiga och 
intressanta. De ger mycket information om arbetet med en tjänsteutvecklings-
process (Adelman m fl, 1983). 
 
Yin (1984) hävdar att fallstudier är att föredra när man ska undersöka aktuella 
eller nutida skeenden men då det inte går att manipulera variablerna. I mycket 
liknar metoden historisk metod, men med den skillnaden att fallstudiemetoden 
också innefattar två tekniker som inte ingår i historisk metod, nämligen direkta 
observationer och systematiska intervjuer. En av fallstudiemetodens fördelar är 
därmed dess förmåga att hantera många olika typer av empiriskt material, som 
dokument, intervjuer och observationer. Det finns med andra ord ingen 
koppling mellan fallstudien och en given datainsamlingsteknik. Alla metoder för 
att samla in vetenskaplig information kan användas i en fallstudie (Merriam, 
1994). 
 
Flera olika definitioner har gjorts av begreppet fallstudie eller fallundersökning. 
Wilson (1979) hävdar att en fallstudie är en process där man ”strävar efter att 
beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade 
termer, ofta kontinuerligt under en viss tidsperiod”. MacDonald och Walker 
(1977) säger att fallstudier är undersökningar av fall i förändring. Guba och 
Lincoln (1981) hävdar att syftet är att “visa på egenskaperna hos den klass av 
företeelser som fallet är exempel på”. En liknande inriktning har Becker (1968) 
som säger att syftet med fallstudier är att man ska komma fram till en 
helhetsinriktad förståelse av de enheter man studerar och att man ska kunna 
utveckla generella teoretiska påståenden om fenomenet man studerar. 
 
Merriam (1994) har sammanställt olika egenskaper och särskiljande drag som 
andra författare har funnit hos fallstudien. Dessa kan sammanfattas i fyra 
grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade fall-
studier. Fallstudier är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Detta 
innebär (1) att de är fokuserade på en viss situation, företeelse eller person, (2) 
att slutprodukten är omfattande och ”tät”, (3) att den kan förbättra läsarens 
förståelse av den företeelse som studeras och (4) att den till största delen 
grundas sig på induktiva resonemang. 
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Valet att se tjänsteutvecklingsprocessen som fall är inte självklart. Företagen, 
plattformarna och tjänsterna är också möjliga att se som fall i det här 
sammanhanget. Det finns emellertid anledningar till att just utvecklings-
processen valts som fallstudieobjekt. Som nämnts hade ett alternativ varit att 
göra fallstudier om en eller flera tjänsteplattformar. Med den uppfattning om 
begreppet tjänsteplattform som jag redogör för i kapitel 2, där ett plattforms-
synsätt är det centrala, hade en sådan studie varit svår att praktiskt genomföra. 
Tjänsteplattformar kan hittas i tjänsteutvecklingsprocessens olika steg vilket gör 
att vi i ingången av studien inte vet var och när ett plattformssynsätt är 
tillämpbart. Att i en fallstudie utgå från en plattform hade varit att angripa 
problemområdet från ett håll som hade känts onaturligt.  
 
Stake (1994) gör en indelning i tre olika typer av fallstudier, ”intrinsic case studies”, 
”instrumental case studies” och ”collective case study”. Den här studien skulle med en 
sådan indelning falla under den andra kategorin, ”instrumental case studies”. Det 
innebär att det studerade fallet är av sekundärt intresse, det spelar bara en 
stödjande roll för att förstå något annat. Intressant vid fallstudier kan vara om 
fallet representerar ett typfall för andra fall eller inte. Vid ”instrumental case 
studies” kan båda alternativen finnas. 
 
Vid den här typen av fallstudie väljs fallet för att det förväntas bidra till vår 
förståelse av det vi är intresserade av, i det här fallet tjänsteplattformar. Detta 
kan jämföras med ”intrinsic case studies” där studien görs för att uppnå större 
förståelse för just det fall som studeras. Den tredje typen av fallstudie som 
Stake presenterar, ”collective case study”, innebär att forskaren studerar ett antal fall 
för att kunna tränga in i fenomenet eller förhållandet som är av intresse. Det är 
inte, som namnet antyder, en studie av ett kollektiv utan en ”instrumental case 
study” utökad till flera fall. Anledningen till att man studerar flera fall är att man 
anser att det leder till en bättre förståelse av det man studerar. En annan 
benämning för detta är ”single-case study” respektive ”multiple-case study” (Yin, 
1994).  
 
 
Antal fall/processer att studera  

Redan tidigt i arbetet med denna studie fanns problematiken och ställnings-
tagandet rörande antal fallstudieobjekt närvarande. Olika alternativ 
diskuterades, däribland att studera ett flertal tjänster vilket skulle medföra en 
något mer översiktlig studie. Fyra är ett ofta använt antal vid fallstudier. 



  

 68  

Yin hävdar att ”single case design” lämpar sig för att bekräfta, utmana eller 
utvidga en välformulerad teori som har ett bestämt antal antaganden, när fallet 
representerar något unikt eller när ett fenomen inte tidigare varit åtkomligt för 
forskare (Yin, 1994). Att använda fler än ett fall kan stärka resultatet av studien, 
men det kräver också utökade resurser. En ”multiple case design” kan användas 
antingen för att fallen ska uppvisa liknande resultat eller för att skapa kontraster 
och extremer (ibid). 
 
Beslutet togs att fokusera på ett fall, alltså på en tjänsteutvecklingsprocess. Detta 
medför att studien kan genomföras med ett större djup än vad som varit möjligt 
vid val av fler fall. Det går att ifrågasätta om ett fall ger tillräckligt mycket 
underlag för analys och slutsatser i en licentiatuppsats. En sådan bedömning 
kan dock inte göras enbart utifrån antalet studerade fall utan kräver en mer 
sammantagen granskning av teori och empiri. Utifrån denna granskning har jag 
gjort bedömningen att det empiriska innehållet inte behöver vara mer 
omfattande än vad som är fallet. Det är inte troligt att möjligheterna att uppfylla 
syftet och besvara frågeställningarna hade ökat nämnvärt med ett mer 
omfattande material och med studier av fler tjänsteutvecklingsprocesser. Denna 
bedömning görs mot bakgrund av att det inte är en jämförelse mellan olika 
processer jag vill göra. Inte heller är avsikten att generalisera resultaten till att 
gälla alla tjänsteutvecklingsprocesser. 
 
 
Val av fallstudieobjekt 

Tidigt i processen togs beslutet att genomföra en fallstudie hos en av de 
svenska mobiloperatörerna. Anledningarna till detta var flera. En granskning av 
deras tjänsteutbud gjorde gällande att det var omfattande och att de därmed 
torde ha stor erfarenhet av att utveckla tjänster. Tidigare kontakter med det 
aktuella företaget och den geografiska placeringen av företaget var också viktiga 
skäl. Ett sekretessavtal skrevs och inledande intervjuer genomfördes.  
 
Det visade sig emellertid, när jag försökte tränga in i utvecklingsprocessen för 
ett par tjänster, att det skulle bli svårt att få ett bra djup i materialet. Det hade 
gått att åstadkomma en översiktlig beskrivning av processerna men inte mer. 
Svårigheten att få ett mer detaljerat underlag beror på flera orsaker. En 
uppenbar orsak till svårigheterna, som inte är unikt för det aktuella företaget, är 
tidsaspekten. De tjänster som jag valde att studera var sådana som utvecklades 
för ett flertal år sedan, varför detaljer fallit i glömska och personal som arbetat 
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med utvecklingen slutat på företaget. Personalen är dessutom satt under stor 
tidspress varför ett utomstående forskningsprojekt riskerar att nedprioriteras. 
 
En annan viktig orsak är den stränga sekretess som råder på företaget. Den 
hårda konkurrensen på marknaden gör att det finns en rädsla för att avslöja 
sådant som kan komma konkurrenterna till del, däribland tillvägagångssättet vid 
tjänsteutveckling. Detta problem förstärks sannolikt av företagets organisation 
och ägandeförhållanden, vilket för med sig en osäkerhet på nationell nivå, an-
gående bland annat sekretessfrågor. 
 
Den viktigaste anledningen till att jag slutligen tog beslutet att byta studieobjekt 
var att mycket av tjänsteutvecklingen i det valda företaget egentligen görs av 
andra företag inom branschen. De stora operatörerna utvecklar en del av sina 
tjänster själva men betydande delar av tjänsteutbudet utvecklas av företag 
fristående från operatörerna. Utvecklingen tycks också gå mot en differentierad 
bransch, där olika aktörer blir experter på ett mindre område. Operatörerna blir 
i en sådan situation i första hand tillhandahållare av nätkapacitet medan 
tjänsteutvecklingen sköts av separata företag.14 Detta var en bild som växte 
fram under resans gång, genom kontakterna med den aktuella operatören och 
genom att min kunskap om branschen ökade generellt under den tid som 
studien ägde rum. Beslutet togs att byta fallstudieobjekt, från en utvecklings-
process hos en operatör till en hos ett tjänsteutvecklingsföretag. 
 
Valet föll på ett tjänsteutvecklande och tjänstesäljande företag som under sin 
korta levnadsperiod varit med om både upp- och nedgång (se separat 
beskrivning) och som utvecklat ett stort antal tjänster som har funnits och finns 
till försäljning. Att de praktiskt skulle ha utvecklat tjänster var huvudkravet. 
Dessutom fanns det även här logistiska fördelar och stora förhoppningar om att 
lyckas få kontakt med rätt personer på företaget. Valet motiveras av det 
ställningstagande som även Stake (1994) gör, att välja det fall där vi kan lära oss 
mest.  
 
Det centrala vid valet av studieobjekt var därför att finna ett företag som 
utvecklar eller har utvecklat tjänster i stor utsträckning. Företag med någon 
enstaka tjänst var inte av intresse då dessa inte berörs av den problematik som 
uppsatsen behandlar. Detta krav är viktigare än var i förädlingskedjan man 
befinner sig. Viktigt var också tillgången till relevant data från företaget. 
                                              
14 En beskrivning av branschstrukturen finns i bilaga 1. 
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Möjligheten att ställa upp på intervjuer, viljan att lämna ut material och den 
öppenhet gentemot mig som forskare som företaget visar upp hamnar under 
denna punkt. 
 
Vilken tjänst som studeras inom företaget är egentligen av underordnad 
betydelse. Jag har valt det mest praktiska sättet att välja tjänst genom att välja 
den där jag får tillgång till tillräckligt mycket relevanta data (se även mina 
resonemang tidigare, under avsnitt ”fallstudie”). Vilken tjänsten är beskrivs 
kortfattat i den empiriska beskrivningen. Det är dock viktigt att betona att det 
inte är företaget och inte heller tjänsten företaget säljer som egentligen är fallet 
som studeras. Fallet är en process inom företaget, tjänsteutvecklingsprocessen. 
Det kan vara svårt att se vad som är objektet för fallstudien och göra åtskillnad 
mellan företaget, tjänsten och utvecklingsprocessen och även svårt att se varför 
det är väsentligt att göra den. Jag anser emellertid att det är av stor vikt att 
klargöra vad föremålet för min fallstudie är och därmed avgränsa studien. 
Därför ägnar jag ett förhållandevis begränsat utrymme åt att beskriva företaget 
och tjänsten. Jag ger bara den bild som jag anser relevant och nödvändig för att 
läsaren ska kunna förstå utvecklingsprocessen. 
 
 
Datainsamling 

Det är av stor vikt att datainsamlingen görs på sådant sätt att den i så stor 
utsträckning som möjligt bidrar till att syftet med uppsatsen kan uppfyllas 
(Benbasat m fl, 1987). För att på ett rimligt sätt visa att så skett har jag valt att 
dela in diskussionen kring datainsamlingen i fyra delar där jag inledningsvis 
redogör för vilket behov av data som finns, följt av en kort diskussion kring 
problematiken med att få tillgång till relevant data. Därefter presenteras de två 
olika sätt som använts för att samla in data, granskning av skriftligt material och 
genomförande av intervjuer. Fokus läggs på intervjuerna som bedöms vara det 
viktigaste sättet.  
 
 
Databehov 

För att kunna uppnå syftet och besvara frågorna i studien behövs data av olika 
karaktär. De data som behövs kan delas in i tre kategorier som nedan redogörs 
för kortfattat. 
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Inledningsvis behövs data som kan leda fram till en beskrivning av 
tjänsteutvecklingsprocessen. Detta ställer krav på att data ska vara så saklig och 
detaljerad som möjligt. Beskrivningarna av processen speglas alltid av 
beskrivarens egen uppfattning och bild av händelseförloppet. Detta gäller såväl 
skriftliga som muntliga beskrivningar. Det är emellertid inte deltagarnas åsikter 
och uppfattning som är det viktiga att lyfta ut i detta sammanhang. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det inte existerar någon ”sann” eller entydig bild av 
hur tjänsteutvecklingsprocessen gått till. 
 
Deltagarnas uppfattningar, åsikter och reflektioner är relevanta av andra 
orsaker. De behövs för att kunna ge en fylligare, mer innehållsrik beskrivning av 
processen och för att hitta de delar av processen där ett plattformssynsätt har 
tillämpats eller är tillämpbart. För en intressant och givande analys krävs att 
deltagarna ges möjlighet att reflektera över processen och att de får utveckla 
resonemanget om de delar av processen som är kritiska, särskilt viktiga eller 
styrande för utvecklingen. 
 
Den tredje kategorin eller typen av data är bakgrundsdata om tjänsten och om 
företaget som bedriver tjänsteutvecklingsprocessen. Den här typen av data 
sätter det övriga materialet i ett sammanhang. För att kunna beskriva processen 
och analysera materialet behövs en bakgrundsbild där de förutsättningar under 
vilka tjänsteutvecklingsprocessen ska äga rum ges. Bakgrundsdata kan också 
röra branschövergripande förhållanden. 
 
 
Tillgång till data 

Redogörelsen ovan visar att studien kräver tillgång till data som till stora delar 
inte är offentlig, utan bara finns tillgänglig hos operatörer och service providers. 
Möjligheterna att få tillgång till dessa data är begränsade. Detta försvårar arbetet 
och redovisningen av resultatet av studien.  
 
 
Skriftligt material 

Om vi kategoriserar källorna till data kan dessa delas in i skriftligt material och 
intervjuer. Det skriftliga materialet består i första hand av offentligt material, 
exempelvis årsredovisningar. Det skriftliga materialet har primärt används för 
att få bakgrundsinformation om företaget, tjänsterna och tjänsteutvecklings-
processerna. Urvalet av det skriftliga materialet har gjorts på ett osystematiskt 



  

 72  

sätt, konkret genom att det material som funnits tillgängligt har studerats och 
använts i den mån det har bedömts kunna bidra till att skapa en bra bakgrunds-
bild. 
 
 
Intervjuer 

Den teknik för datainsamling som ges störst betydelse i studien är intervjuer. 
Av de många olika sätt på vilka intervjuer kan klassificeras tar jag här upp två 
aspekter, grad av standardisering och grad av strukturering (Trost, 1993). Grad 
av standardisering är beroende på hur stor frihet intervjuaren har att under 
intervjuns gång utforma frågorna och bestämma dess inbördes ordning. Grad 
av strukturering har att göra med i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning och tidigare 
erfarenheter. 
 
Låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer innebär att 
intervjuaren själv formulerar frågorna under intervjun och anpassar fråge-
ordningen till intervjupersonen (Trost, 1993). Motsatt förhållande, helt 
standardiserade intervjuer, är det när intervjuaren ställer exakt likalydande 
frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson (ibid). Helt 
standardiserade intervjuer används ofta i sådana sammanhang där man vill 
kunna jämföra och generalisera. En nedskriven, helt standardiserad intervju är 
sålunda början till en enkät, som ju är konstruerad just på detta sätt, genom 
likalydande frågor i samma ordning till alla respondenter. 
 
Grad av strukturering handlar om det ”svarsutrymme” intervjupersonen får. En 
starkt strukturerad intervju eftersträvar en hög grad av precision beträffande 
frågans avgränsning och räckvidd, vilket innebär att en helt strukturerad 
intervju lämnar mycket smalt utrymme för intervjupersonen att svara inom och 
det går att förutsäga vilka svarsalternativ som är möjliga (Trost, 1993). Frågorna 
har med andra ord fasta svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju lämnar 
frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. Ofta används 
istället beteckningen öppna respektive bundna svarsalternativ, särskilt i 
samband med enkäter (Carlsson, 1990).  
 
De intervjuer som använts i den här studien har en låg grad av strukturering. 
Intervjupersonerna ges stora friheter att utveckla sina svar inom ramen för 
frågans område. Detta har ansetts bidra till mer relevanta svar och bättre 
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beskrivningar av utvecklingsprocessen. Intervjufrågorna har i viss mån 
anpassats till intervjupersonernas roll i processen. Vissa frågor har alla personer 
fått svara på medan andra anpassats helt till intervjupersonen. Standardiseringen 
är därför varken hög eller låg. Standardiseringen består i det aktuella fallet av de 
grundfrågor som varit desamma för samtliga intervjuade. Däremot varierar 
respondenternas berättelser, varför följdfrågorna inte är standardiserade i någon 
större grad. Beroende på hur respondenterna svarat och vilket mottagande vissa 
frågor fått, har frågorna utvecklats under studiens gång. Intervjuerna kan därför 
inte sägas vara helt standardiserade. 
 
De intervjuade ges som nämnts ett stort svarsutrymme. De ges möjlighet att 
själva välja på vilket sätt de ska besvara frågorna, utan några fasta 
svarsalternativ. Att ge respondenterna denna frihet kan ge upphov till en del 
problem under intervjun och i bearbetningen av informationen. De intervjuade 
tenderar att ge så uttömmande svar på de inledande frågorna, att dessa svar 
täcker in delar av de följande frågorna. Förutom att detta försvårar 
struktureringen i efterbearbetningen av informationen, leder det till en risk att 
vissa frågor ”glöms bort”. 
 
Den vetenskapliga intervjuns viktigaste komponenter – forskaren, respondenten, 
platsen och tidpunkten för intervjun, samt intervjuschemat (intervjuguiden) – är alla 
potentiella felkällor (Wrenne, 1997). I kartläggningen av vad som hänt och vad 
som gjorts sker tolkningar i flera led och av flera personer. Först får 
respondenten tid att reflektera över vad som egentligen gjorts och varför detta 
gjordes vid denna tidpunkt. Risken finns att denne inte minns, alternativt inte 
vill minnas, alla detaljer. I den här studien görs intervjuerna inte under 
utvecklingsprocessen, utan i efterhand, vilket gör att risken för minnesluckor är 
uppenbar. Tjänster som diskuteras under intervjun är tjänster som finns till 
försäljning nu och vars framgång respondenten och det företag han arbetar för 
är starkt beroende av. Det finns därför anledning att vara observant för 
vinklade svar. 
 
Forskaren gör i sin tur tolkningar av intervjusvaren. Forskaren är dessutom 
utlämnad till respondentens villighet att svara på de frågor forskaren ställer, en 
villighet som bygger på att respondenten ser nyttan med att besvara frågorna 
(Patel och Tebelius, 1987). Respondenten måste med andra ord vara motiverad 
att delta. Det är detta som är utgångspunkten för vad som kallas yttre 
motivation (ibid). De som deltar i den här studien är motiverade att delta 
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eftersom det ger en möjlighet att prata om och belysa de tjänster som företaget 
säljer. Se dock risken ovan om att de har ett intresse av att tala väl om sina 
tjänster. 
 
Platsen och tidpunkten för intervjun kan ge upphov till störningar och avbrott i 
intervjun, vilket kan påverka forskaren och respondenten negativt (Wrenne, 
1997). Om platsen för intervjun är okänd mark för respondenten riskerar detta 
att påverka honom eller henne på ett sätt som kan vara hämmande för 
intervjun. 
 
De flesta intervjuer för den här studien görs i lugn miljö, på respondenternas 
hemmaplan. Detta minskar sannolikt platsens betydelse som felkälla. Tid-
punkten är viktig. Intervjuerna ägde rum under våren och hösten 2003. 
Eftersom tjänsten första gången utvecklades för flera år sedan men har funnits 
sedan dess varierar frågorna från att röra skeenden som vid intervjutillfällena är 
flera år gamla till sådana som utspelar sig i närtid. Även sådant som tidsmässigt 
ligger framför intervjuerna behandlas i viss mån. Att det skiljer så lång tid 
mellan skeendena kan ge upphov till svårigheter vid bedömning av svarens 
relevans. Det finns en risk att respondenterna bedömer skeenden på olika sätt 
beroende på hur långt bort skeendena tidsmässigt befinner sig. 
 
Bedömningen är ändå att intervjun trots dess risker är den bästa tekniken i detta 
sammanhang. De risker som finns med intervjun uppvägs av de fördelar och 
möjligheter som den erbjuder. Intervjun erbjuder bland annat möjligheter att 
fördjupa resonemangen kring en enskild frågeställning på ett sätt som ingen 
annan teknik erbjuder. 
 
Totalt har tio intervjuer genomförts. Intervjupersonerna på det studerade 
företaget är sådana som aktivt deltagit i utvecklingsprocessen i lednings-
funktion. En av företagets grundare har intervjuats. Inledningsvis genomfördes 
intervjuer av anställda hos en operatör. De intervjuade hos operatören var 
ansvariga för företagets tjänsteutveckling i Sverige. Övriga intervjuade har varit i 
första hand varit företagsledare på mindre tjänsteföretag inom mobil 
telekommunikation. I samtliga fall har personliga intervjuer genomförts. Dessa 
har varat 1–2 timmar. Antalet intervjuer och valet av personer att intervjua har 
anpassats till uppsatsens syfte och till vad den typ av fallstudie som valts 
förväntas leda till för resultat. En fallstudie av typen ”instrumental case study”, 
med Stakes (1994) benämning, kräver inte ett stort antal intervjuer. Detta på 
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grund av att fallet bara spelar en stödjande roll för att förklara det fenomen som 
är av primärt intresse, dvs tjänsteplattformar i det här fallet. Den mättnad som 
eftersträvas vid intervjuerna uppnås då tidigare (Stakes, 1994). En fallstudie av 
annan typ, med annat syfte, hade krävt ett annat antal intervjuer och intervjuer 
av annan karaktär. 
 
Intervjuerna kan grovt delas in i två grupper som har genomförts med två 
skilda syften. Den ena gruppen är sådana intervjuer som genomförts för att få 
data från det aktuella företaget. Data som sedan kan sättas samman till 
beskrivningen av tjänsteutvecklingsprocessen. Den andra gruppen är intervjuer 
som gjorts för att få bakgrundsdata om tjänsteutveckling, branschen eller det 
specifika företaget. Dessa intervjuer är ibland svåra att direkt koppla till studien 
och till uppfyllandet av dess syfte. Samtidigt är de viktiga för att få det underlag 
och den kunskap som krävs för att kunna genomföra de andra intervjuerna och 
studien i övrigt. 
 
 
Osäkerhet vid datainsamling 

De mest uppenbara felkällorna redovisades tidigare, i samband med respektive 
insamlingsteknik. Den osäkerhet som finns vid datainsamling kan emellertid 
struktureras något. För att datainsamlingen ska kunna sägas vara säker ska den 
uppfylla följande kriterier: tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet samt noggrannhet 
(Patel och Tebelius, 1987). 
 
Tillämpligheten påverkas av val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i 
förhållande till frågeställningen och den tänkta undersökningsuppläggningen. 
Problemområdet måste ha betydelse för den grupp man valt att inrikta sig på. 
Datainsamlingen kan, för att tillämpligheten ska bli större, ske genom 
användande av flera olika tekniker. I det aktuella fallet är tillämpligheten stor. 
Undersökningsgruppen är i högsta grad relevant för problemområdet då alla 
intervjuade är involverade i utvecklingen eller uppföljningen av tjänsten eller 
plattformarna. 
 
Överensstämmelse mellan vad forskaren utgick ifrån, vad han sökte och det han 
slutligen erhöll är viktig. Detta uttrycks i form av rimlighet. Information och 
tolkningar ska vara rimliga, vilket är fallet om forskaren kan peka på att 
tolkningarna är tillämpliga i flera situationer och att de bygger på ett rikhaltigt 
material. Rimligheten påverkas av att människor medvetet eller omedvetet 
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lägger tillrätta det de säger, vilket ger en diskrepans mellan berättelse och verklig 
handling. Här finns en risk i den aktuella studien. Flertalet av de intervjuade är 
vana vid rollen som respondenter och därmed tränade att uttrycka vad som 
förväntas av dem, vilket kan skilja sig från de faktiska förhållandena. Jag hävdar 
emellertid att kännedomen om detta problem medverkar till att hålla uppe 
rimligheten. 
 
Pålitligheten diskuterades tidigare och har att göra med hur väl forskaren 
undviker att andra faktorer, såsom en störande miljö, påverkar informations-
utbytet. Vid kvalitativ forskning uttrycks detta som trovärdighet i insamlings- och 
tolkningsförfarandet. Även registreringstekniken är viktig för trovärdigheten, då 
all upptagning innebär förlust av väsentlig information. För att minimera risken 
för förlust av information har några av intervjuerna spelats in. Vid övriga 
intervjuer har anteckningar gjorts. 
 
Noggrannhet handlar om samvetsgrannhet och ärlighet. Forskaren måste genom 
forskningsprocessen vara medveten om den känslomässiga påverkan som 
forskning innebär. Uppgiftslämnarna får inte manipuleras eller pressas på 
åsikter och uppgifterna som lämnas får inte heller medvetet förfalskas eller 
förvrängas. Detta kan tyckas vara självklara frågor att ta hänsyn till, men det gör 
dem inte mindre viktiga. Det är viktigt att forskaren kan ange skäl för sina 
tolkningar och resonemang. 
 
 
Bearbetning av data 

Bearbetningen av materialet utgörs av flera delar, där den första består i en 
relativt avskalad redovisning av tjänsteutvecklingsprocessen. Denna redo-
visning, som presenteras i kapitel 4, ska ses som en ramberättelse för att ge en 
inledande bild av processen. En viktig del i denna redovisning, såväl som i de 
därpå följande avsnitten, är hanteringen av det studerade företagets sekretess. 
Även om materialet sannolikt inte innehåller några enskilda uppgifter som 
direkt skulle vara skadliga för företaget om de redovisades öppet kan den 
helhetsbild som växer fram av företagets processer vara av sådan karaktär att ett 
namngivande skulle hämma de intervjuades vilja att besvara vissa frågor. 
Beslutet har därför tagits att anonymisera företaget. För att undvika 
användningen av företagsnamnet har istället benämningen ”Företaget” använts. 
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Kapitel 5 innehåller en analys av det empiriska materialet. I kapitlet söks 
mönster och samband i materialet. Ur dessa mönster identifieras tillämpningen 
av tjänsteplattformar. Analysen görs genom att identifiera ett antal kritiska 
skeden under utvecklingsprocessen. Det finns naturligtvis en rad skeden under 
tjänsteutvecklingsprocessen som på ett eller annat sätt är viktiga (Tishler m fl, 
1996). De som jag valt att fokusera på är emellertid skeden som i något 
avseende är avgörande för att tjänsteutvecklingsprocessen fått det utseende den 
fått, alltså skeden som är kritiska för processen. Det är sammanlagt fem skeden 
under processen som identifierats. I kapitlet motiveras valet att benämna de 
identifierade tillfällena för skeden, istället för att kalla dem exempelvis händelser 
eller moment. 
 
Vanligare är annars att identifiera ett antal kritiska händelser för att analysera 
exempelvis en process, vilket inte är nytt (se ex Gidhagen, 2002, för en 
diskussion kring detta tillvägagångssätt). Det finns en metod utvecklad kring 
detta tillvägagångssätt och som blivit ganska vanligt förekommande på senare år 
i olika sammanhang (ex Grove och Fisk, 1997; Chell och Pttaway, 1998; Chung, 
Hoffman, 1998; Arthur, 2001). Jag tillämpar inte metoden fullt ut utan använder 
mig bara av dess grundtanke, att plocka ut ett antal kritiska skeden som grund 
för analysen. 
 
Skedena är sådana som är kritiska i just den studerade processen. Det är i detta 
läge inte möjligt för mig att säga något om huruvida liknande skeden är kritiska 
i andra processer även om det finns litteratur som stödjer att vissa av de skeden 
som nämns, exempelvis olika kompetensers involvering i processen, är viktiga 
(Kellog m fl, 1997; Cermak m fl, 1994; Kristensson, 2003). 
 
Nästa steg är en fortsatt bearbetning av materialet som också äger rum i kapitel 
5. Detta görs genom en återkoppling till de teoretiska modeller för tjänster och 
tjänsteutveckling som presenteras i kapitel 2. Den sista delen av behandlingen 
av data görs i kapitel 6. I kapitlet dras slutsatser utifrån analysen. 
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KAPITEL 4 
 

FALLET - EN 
TJÄNSTEUVECKLINGS-

PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning och disposition 
Det här kapitlet innehåller en beskrivning av det företag i vilket jag gjort 
fallstudien, den tjänst som är resultatet av utvecklingsprocessen samt de 
faktorer i utvecklingsprocessen som min studie fokuserar på.15 Behandlingen av 
det empiriska materialet är indelad i tre delar, där denna del är den första. I 
kapitel 5 och 6 fortsätter arbetet med analys och en resultatdiskussion. 
 
Beskrivningen av processen i det här kapitlet ger ramen inom vilken de skeden 
som analyseras ägt rum. Innan tjänsteutvecklingsprocessen presenteras ges en 
introduktion till det företag inom vilket processen ägt rum. 
 

                                              
15 Som nämndes i metodkapitlet kommer det studerade företaget att benämnas ”Företaget” för att 
undvika att använda dess riktiga namn. 



  

 80  

Företaget 

Beskrivningen ges för att läsaren ska få en bild av Företagets uppbyggnad. Upp-
byggnaden kan ha betydelse för tjänsteutvecklingsprocessens utseende. 
Dessutom är det min förhoppning att bakgrundsbilden ska göra beskrivningen 
av utvecklingsprocessen mer intressant för läsaren. 
 
 
Bakgrund 

Företaget grundades i slutet av 1990-talet med kärnverksamheten ”att utveckla, 
sälja och drifta mobila applikationer, produkter och tjänster riktade till företagskunder” 
(Årsredovisning). Grundare var ett antal personer med bakgrund hos de 
mobiltelekomföretag som senare skulle bli viktiga kunder hos det nystartade 
Företaget. Anledningen till att man startade Företaget var att man såg luckor i 
värdekedjan, alltså områden när det gäller tjänsteutveckling som inte kunde 
hanteras av operatörerna. 
 
Tjänsteutbudet var inledningsvis fokuserat på företagstjänster, dvs tjänster 
riktade mot företagskunder. De första tjänsterna var av lite olika karaktär. Det 
rörde sig bland annat om en tjänst för att hantera aktieaffärer samt om tjänster 
riktade mot transportbranschen. Det handlade då om att hantera flöden av 
varor och transporter på ett effektivt sätt med hjälp av mobil teknik. 
 
I en av de första årsredovisningarna pekades sex marknader ut på vilka 
Företaget fokuserade; Skandinavien, USA, England, Sydostasien, Tyskland och 
Italien/Frankrike. I detta skede hade man tre affärsområden; portallösningar, 
bransch- eller företagsspecifika mobila applikationer och ett SMS-nätverk. 
 
Redan under Företagets andra verksamhetsår genomgick man en omfattande 
utökning av såväl tjänsteutbudet som antalet anställda. Strategin i Företaget var 
uttalat att utveckla ett stort antal tjänster för att ha dessa färdiga den dag då 
efterfrågan tog ordentlig fart. Tjänsterna var nu även riktade mot konsument-
marknaden. Företaget har dock själva aldrig vänt sig direkt till konsument-
marknaden utan utvecklar enbart tjänster åt andra företag för att uppfylla deras 
kunders eller anställdas behov. Ett stort antal personer anställdes. 
Personalstyrkan ökade under året till 60 personer och året efter nåddes toppen i 
antalet anställda med ca 170 personer fördelade på fem kontor. Snart därefter 
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minskade personalstyrkan kraftigt på grund av omorganisationer och flera 
kontor stängdes. 
 
Framtagningen av tjänster hade vid den här tiden utvecklats och förändrats. År 
tre var verksamheten indelad i fyra affärsområden; Entertainment, Information, 
Messaging och Mobile Media. Företaget hade ett 100-tal tjänster till försäljning 
och hade vad man själv kallar massproduktion av tjänster. Det gjorde också att 
tjänsteutvecklingsprocessen såg ut på ett speciellt sätt. Det var dessa 
förutsättningar som gällde när den utvecklingsprocess som beskrivs nedan 
genomfördes. Tjänsterna bestod i nyhetstjänster, sporttjänster, horoskop med 
mera. Man väljer själva att kalla det för ett varuhus av tjänster där kunderna tog 
del av det samlade sortimentet och lät sina behov styra sina val av tjänster och 
leveransform. 
 
Året därefter hade man sin topp i storleken på tjänsteutbudet med över 170 
olika applikationer till försäljning. Intäkterna och antalet försäljningskontrakt 
var de största hittills. Kärnverksamheten var nu uttalat att utveckla och sälja 
konsumentmarknadstjänster, medan företagssystemen hamnade i bakgrunden. 
 
Sedan dess har Företaget tvingats minska sin verksamhet. Konjunkturen och 
branschens allmänna nedgång drabbade Företaget hårt och man gjorde vad som 
krävdes för att överleva. Antalet anställda minskade drastiskt för att nå 
nuvarande nivå med ett 20-tal anställda samlade i princip på en ort. Även 
tjänsteutbudet genomgick en stor förändring. Ett stort antal tjänster skalades 
bort. Man riktade istället in sig på ett fåtal fokustjänster, dvs tjänster som man 
aktivt arbetade med att sälja och vidareutveckla. 
 
 
Nuvarande situation 

Företaget har nu fokuserat verksamheten till en ort med filialliknande kontor på 
två andra orter, i Sverige och utomlands. Det innebär bland annat att delar av 
det som tidigare utfördes inom Företaget hyrs in från andra företag. 
Organisatoriskt är Företaget indelat i fyra delar, produkt/marknad, försäljning, 
teknik samt test- och projektledning.  
 
Den situation för tjänsteutvecklingen som råder när denna studie genomförs 
skiljer sig markant från tiden då Företaget hade ett 100-tal tjänster. Nu har man 
5–8 fokusprodukter (nu kallar man dessutom dessa för produkter istället för 
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tjänster) som är utvecklade och som genererar pengar. Den tid är förbi då man 
kunde utveckla ett stort antal tjänster som inte gav positiva penningströmmar. 
Det innebär också att utveckling av nya tjänster sker i liten omfattning. 
 

”Vi utvecklar ju inte sådär jäkla många nya produkter just nu.”16 
 
Ofta handlar det istället om vidareutveckling av existerande tjänster. Det 
innebär inte att tjänsteutvecklingen inte är viktig i Företaget. Den är av stor vikt 
för att Företaget ska kunna behålla sina kunder och även skaffa nya. Möjligen 
kan man säga att fokus har förskjutits från utveckling av de tre första kate-
gorierna tjänster i Booz m fl (1982) kategorisering till de tre sista (se s 49), vilket 
innebär en koncentration på att vidareutveckla och förfina befintliga tjänster 
och även på möjligheterna att tjäna pengar på dessa.  
 
Vidareutvecklingen av befintliga tjänster innehåller i princip samma grundfaser 
som utvecklingen av nya tjänster som presenteras i detalj nedan. Det finns en så 
kallad roadmap över vad som ska göras med varje tjänst. En roadmap är en 
plan för hur varje tjänst ska utvecklas och när detta ska göras. 
 
Ett typiskt fall av vidareutveckling av befintliga tjänster som sker i dagsläget är 
att en tjänst som finns på marknaden ska göras om för att bättre motsvara 
marknadens behov. Det kan till exempel handla om att göra om den till färg, 
för att passa färgskärmarna på nyare mobiltelefoner. Det kan också handla om 
att en tjänst behöver utökas med någon extra funktion eller göras i ett nytt 
format. Detta är typiska exempel på det Booz m fl (1982) kallar ”improvements 
and revisions to existing services”. Vid alla dessa vidareutvecklingar genomgås 
en medveten och strukturerad process som i stort ser likadan ut som vid 
utveckling av nya tjänster. 
 
Det innebär att man har en omfattande tjänsteutveckling även i nuläget, även 
om det inte utvecklas helt nya tjänster i någon stor omfattning. Det stora antalet 
tjänster som tidigare fanns till försäljning finns nu färdigutvecklade, färdiga att 
lanseras igen om någon efterfrågar dem. Det sker ingen aktiv försäljning av 
dessa men med kort varsel och liten arbetsinsats kan Företaget erbjuda dessa till 
försäljning, alternativt omarbeta dem och sälja uppdaterade versioner. 
 

                                              
16 Anställd, Företaget. 
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Tjänsteutvecklingen i Företaget17 

Tidigt insåg Företaget vikten av att ha tydliga processer för sin verksamhet, 
även för utveckling av tjänster. Företagsledningen klargjorde redan under andra 
verksamhetsåret hur tjänste- och applikationsutvecklingsprocessen skulle 
bedrivas.18 I korthet definierar processen produktkrav, utvecklingsmetodik, 
granskningar, dokumentation och testning (se Figur 5). Till utvecklings-
processen finns en projektmetodik kopplad som styr beslutsfattande och 
projektgenomförande. Företaget hävdar att utvecklingsprocessen är en anled-
ning till att samtliga projekt under år två har klarat målen för leveranstid och 
kvalitet. 
 

 
Figur 5 Företagets utvecklingsprocess enligt årsredovisningen  

 
En enklare variant av utvecklingsprocessen presenteras i nästkommande 
årsredovisning (se Figur 6). Figuren visar egentligen inte så mycket av 
utvecklingsprocessen utan ger endast i grova drag de steg som processen 
passerar från idé till leverans. 
 
 

                                              
17 Årsredovisning. 
18 Skillnaden mellan tjänst och applikation kan många gånger verka oklar. Företaget hävdar att i 
applikationen ryms den logik som styr och hanterar innehållet. Tillsammans bildar applikation och 
innehåll en tjänst. Ett tillägg till detta görs i nästkommande årsredovisning där även driften läggs till 
innehållet och applikationen för att bilda en komplett tjänst. 
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Figur 6 Alternativ bild av utvecklingsprocessen 

 
 
Tjänsten 

Den aktuella tjänsten består enkelt uttryckt av leveranser av så kallade 
seriestrippar, dvs korta avsnitt av en tecknad serie. Det kan röra sig om en rad 
olika varianter med olika seriefigurer och olika längd på stripparna. Det som 
finns utvecklat i dagsläget och som lanserats är två olika seriefigurer. Serien 
består av tre rutor som levereras via MMS. Den är i färg och leverans kan ske 
som en engångsleverans eller med någon form av regelbundenhet, exempelvis 
dagligen eller en gång i veckan. 
 
En liknande tjänst togs ursprungligen fram ett par år tidigare, då i svartvitt och 
med betydligt enklare grafik. Denna räknas som en egen tjänst men har ändå 
betydelse för utvecklingen av den nya tjänsten, varför dess tillkomst beskrivs 
kort. 
 
Den till synes banala idén att leverera ett enkelt innehåll till en mobil handenhet 
har visat sig framgångsrik i olika varianter runt om i världen. I Japan har 
”Dagens katt” fram till dags dato varit en mycket framgångsrik tjänst. Principen 
är densamma som för seriestrippen; en bild på en katt skickas till handenheten, 
en ny bild på en ny katt varje dag. 
 
 
Tjänstens utvecklingsprocess  

Jag kommer i detta avsnitt beskriva den aktuella tjänstens utvecklingsprocess. 
Processen innehåller ett antal steg som i stort sett är desamma vid varje tjänsts 
utveckling på Företaget. 
 
Jag har valt att sammanställa bilden av processen i en figur (Figur 7). Avsikten 
med figuren är att läsaren lättare ska kunna följa processens olika steg. Därför 
innehåller den något mer än bara ett ord för varje moment. Figuren illustrerar 
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de händelser och moment som beskrivs i de följande avsnitten i kapitlet. I 
sammanfattning kan tjänstutvecklingsprocessen som illustreras med figuren 
beskrivas enligt följande. En idé nådde Företaget, i det här fallet från en av 
Företagets kunder. Idén specificerades och utvecklades genom skrivandet av en 
produktbeskrivning. Tjänstens tänkta funktioner angavs överskådligt. Därefter 
gjordes en teknisk bedömning, dvs en prognos över antalet mantimmar som 
skulle komma att krävas för den tekniska utvecklingen. Samtidigt undersöktes 
möjligheterna att få tillgång till det innehåll som var tänkt till tjänsten. Det 
underlag Företaget hade i detta skede gjorde att man kunde göra en produkt-
kalkyl, alltså en bedömning av kostnaderna för att utveckla tjänsten respektive 
de intäkter som var tänkbara. Efter att kalkylen var gjord togs beslut om hur 
Företaget skulle ställa sig gällande fortsättningen av utvecklingsprocessen. 
 
Beslutet togs att fortsätta utvecklingen av tjänsten och Företaget inledde den 
tekniska utvecklingen genom skrivandet av en kravspecifikation. Därefter 
genomfördes den tekniska utvecklingen av tjänsten. 
 
I de följande avsnitten beskrivs tjänsteutvecklingsprocessen mer utförligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Tjänsteutvecklingsprocessen 
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Idén till en ny tjänst dyker upp 

Ett par år innan den aktuella tjänsten utvecklades hade Företaget, som tidigare 
nämnts, en liknande tjänst i sitt sortiment. Tjänsten var en enklare, svartvit 
seriestripp. Under början av 2003 fick Företaget en förfrågan från en av sina 
kunder om att utveckla en ny tjänst med samma grundidé som den gamla, 
svartvita seriestrippen. Kunden hade tidigare köpt och sålt den svartvita 
strippen med framgång. Nu var de intresserade av att gå vidare och se vad 
Företaget kunde leverera med dagens förutsättningar i form av teknik och 
grafik.  
 

”… jag kan väl inte påstå att det var någon otroligt kreativ process.” 
 
Citatet ovan är från en av de intervjuade på Företaget med anledning av att det 
var en kund som kom med idén till tjänsten. Man har därför svårt att se sig 
själva och Företaget som några kreativa idéskapare i just det här fallet. 
 
 
Tjänsteutvecklingen inleds 

Även om idén kom från en kund som visade ett stort intresse för tjänstens 
tillkomst behövde en granskning av idén göras. Var det möjligt för Företaget att 
utveckla tjänsten? Var det ekonomiskt rimligt? Fanns det en realistisk efter-
frågan på tjänsten? För att få svar på dessa och andra frågor tog Företaget fram 
en enkel produktbeskrivning. Redan här var det första viktiga beslutet taget. 
Genom att gå vidare från en idé till att göra en produktbeskrivning bestämde 
Företaget att detta var en idé värd att lägga i alla fall några timmars arbete på. 
Det var emellertid först när produktbeskrivningen var gjord som idén verkligen 
kunde testas i större utsträckning. 
 
När beslutet tagits om att gå vidare med idén lades den i händerna på en 
produktchef. Produktchefen är den person som med hjälp av produktgruppen 
driver det projekt som en tjänsteutvecklingsprocess är. Varje tjänst har en 
produktchef som ansvarig. 
 
Produktbeskrivningen är en enkel, översiktlig beskrivning över hur tjänsten är 
tänkt att fungera, dvs den beskriver de grundläggande funktionerna i den 
blivande tjänsten. Den görs i form av en grafisk skiss över tjänstens innehåll 
och idé, tillsammans med en textförklaring till denna. Detaljeringsnivån på 
produktbeskrivningen kan variera men i det här fallet handlade det om 
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förklaring av i stort sett fyra saker. Först och främst vad tjänstens övergripande 
innehåll är, alltså en leverans av seriestrippar till mobiltelefonen. Det anges 
också vilka alternativ som finns i form av olika serier, exempelvis Katten Gustaf 
eller Ernie.  
 

”Där satte vi Garfield tidigt, vi såg att formatet var ganska så rätt, det 
passade bra. Garfield är ju en stor och välkänd serie, internationellt 
gångbar.”19 

 
En tredje fråga att ta ställning till är hur ofta tjänsten ska levereras. Dagligen, 
varje vecka, månatligt eller på beställning är de alternativ som är aktuella. 
Slutligen anges också hur tjänsten ska levereras. Det kan vara en webbaserad 
leverans, leverans med MMS eller något annat sätt. I det här fallet valde man 
senare att leveransen skulle ske via MMS. 
 
Produktbeskrivningen är egentligen en konkretisering av tjänsteidén. Genom 
beskrivningen sätter man de tankar som finns på papper, för att kunna 
åskådliggöra och kunna gå vidare i utvecklingsprocessen. När man gör 
produktbeskrivningen framkommer också de mest uppenbara problem och 
svårigheter som tjänsten står inför.  
 

”Vi satt i diskussioner och gjorde försök med contentleverantörer om vi 
kunde göra dem i färg, om det över huvud taget är möjligt att få ut de här 
bilderna som MMS.”20 

 
Samtidigt som produktbeskrivningen är enkel och övergripande är den mycket 
betydelsefull för det fortsatta arbetet eftersom det är i produktbeskrivningen 
flera viktiga vägval görs, rörande leverans och utseende. En viktig resurs som 
inte bestäms i produktbeskrivningen är tekniken bakom tjänsten. Även om det 
kan finnas underförstått i vissa fall tas det i produktbeskrivningen inga beslut 
om vilken teknik som ska användas, detta förutsätts lösas senare i processen. 
 
Leveransfrekvensen är kanske den del i produktbeskrivningen som orsakar 
minst problem. Det finns ett antal alternativ att välja mellan och här valde 
produktchefen att en del i tjänsten ska vara att användaren kan välja mellan 

                                              
19 Produktansvarig, Företaget. 
20 Produktansvarig, Företaget. 
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olika leveransfrekvenser; daglig, veckovis och månatlig leverans samt enstaka 
leveranser. 
 
Ett beslut som sannolikt är svårare är hur tjänsten ska levereras. Där hade 
produktchefen en rad alternativ att välja mellan, bland annat MMS och 
webbaserad leverans. Det är viktigt att poängtera att valet av leveranssätt görs 
utifrån hur produktchefen vill att kunden ska få tillgång till tjänsten. 
 
Även om produktchefen var ansvarig för projektet och för tjänsten fanns det 
flera andra personer som är involverade redan här. Man försökte tidigt att få 
den tekniska avdelningen delaktig i utvecklingen. Redan i startskedet ägde de 
första diskussionerna rum mellan produktchefen, en tekniker och den tredje, 
mycket viktiga parten – kunden. Eftersom tjänsten hade en tydligt definierad 
beställare var deras medverkan viktig. 
 
 
Teknikerna träder in på allvar 

Även om teknikerna i viss utsträckning kunde ha synpunkter redan under 
framtagningen av produktbeskrivningen var det först när denna var färdig som 
de på allvar kom in i utvecklingsprocessen. Utifrån produktbeskrivningen av 
tjänsten gick Företaget vidare med den tekniska bedömningen. Målet med 
denna del av processen var att få fram en prognos för det timantal som det 
skulle ta att tekniskt utveckla tjänsten, dvs hur mycket tid som krävdes för 
design, programmering, testning och dokumentation. Bedömningen gjordes av 
chefen för teknikavdelningen på Företaget. Samtidigt gjordes den första 
avvägningen av var den tekniska utvecklingen skulle göras, av Företagets egen 
teknikavdelning eller av underleverantörer. Arbetet med att ta in offerter från 
underleverantörer gjordes senare men redan nu behövde man bestämma om 
det skulle ske inom eller utanför Företaget för att kunna göra en ungefärlig 
beräkning av kostnaderna.  
 

”Det kan dels vara konsulter som vi jobbat med tidigare, både enskilda 
konsulter och mindre konsultbolag. Sen finns det lite större bolag som har 
tillverkning utomlands i nån öststat och på det viset kan man få det 
billigare. Slutligen kan det vara så att man vill gå till nån annan firma som 
tillverkar liknande saker.”21 

                                              
21 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
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Beslutet togs att utvecklingen av tjänsten skulle ske utanför Företaget, av en 
underleverantör. Anledningarna till detta beslut kan vara flera. De två viktigaste 
är kostnadsbilden och tidsaspekten. Kostnadsbilden är starkt knuten till löne-
kostnaderna som är lägre för, i detta fall, östeuropeiska tekniker än för de 
svenska som finns inom Företaget. Den andra viktiga anledningen är att 
resurserna internt är begränsade. Det innebär att det helt enkelt inte finns tid 
för de egna teknikerna att utföra allt det arbete som inkommer. Resurserna 
räcker i stort sett bara till att hantera den tekniska projektledningen och 
testningen. En stor del av arbetet i detta skede av utvecklingsprocessen 
handlade därför om att planera för de interna resurserna i Sverige så att de 
användes på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Resultatet av arbetet i detta skede var, som nämndes, en bedömning av antalet 
arbetstimmar som skulle krävas för att färdigställa den tekniska delen av 
tjänsten. Beroende på produktbeskrivningens detaljeringsnivå och andra förut-
sättningar blir bedömningen olika noggrann. En viktig del i beräkningen är 
bedömningen av vad som kan användas igen – av Företagets tidigare teknik – i 
den aktuella tjänsten. Ju mer återanvändning som kan göras, desto mindre ut-
vecklingsarbete behöver göras för den nya tjänsten. 
 
 
Tjänsten fylls med ett innehåll 

Parallellt med beräkningen av tidsåtgången för teknikerna arbetade 
produktchefen med att ordna innehållet i tjänsten. Detta moment varierar 
mycket mellan olika tjänster, beroende på vad de består av. I det här fallet 
handlar det om en tjänst där innehållet består av ett stort antal olika 
seriestrippar. Detta är innehåll som måste köpas in från dem som framställer 
dessa strippar. Stripparna måste dessutom kunna levereras i ett format som 
passar syftet, dvs att levereras digitalt till en mobiltelefon, något som kan orsaka 
stora svårigheter. 
 

”Just i den här comicsapplikationen kan jag meddela att vi haft vansinniga 
problem med formatet på bilderna, därför att telefoner ser ju helt olika ut och 
det finns ingen standard.”22 

 

                                              
22 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
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Problemen visade sig vara möjliga att lösa men tvingade fram tekniska lösningar 
som tagit lång tid och mycket resurser att skapa. 
 
Förutom att bestämma lämpligt innehåll i rätt format var det ett antal andra 
frågor som måste besvaras. Den främsta var kanske frågan om upphovsrätt och 
ersättningen för att få använda upphovsrättsskyddat material. När det gäller 
seriestrippar så har ett förlag eller en tecknare upphovsrätten, vilket innebär att 
serien inte kan användas hur som helst. Företaget köper då en form av licens att 
få använda serien och dess figurer. 
 

”Det är ju inte bara att hämta Garfield på nätet och trycka in i en 
applikation utan där ska ju till förhandling med licensinnehavarna och 
kontrakt ska skrivas osv.”23 

 
Ersättningen till företaget som levererar innehållet till tjänsten varierar men i det 
här fallet rör det sig om ett vanligt förekommande sätt, ”revenue share”. Det 
innebär att innehållsleverantören får del i de intäkter som tjänsten genererar. 
Detta är ett sätt för Företaget att undvika att betala mycket pengar för 
innehållet till en tjänst som inte genererar några intäkter. Samtidigt gör det att 
möjligheterna till eventuell vinst för tjänsten minskar. Det blir fler som ska dela 
på de pengar som försäljningen ger. Revenue share används också ofta mellan 
tjänsteleverantörer och mobiloperatörer. 
 
 
Dags för beslut 

Både den första tekniska bedömningen och innehållsproblematiken var centrala 
i processen och utgången av dessa båda moment var avgörande för om 
projektet över huvud taget skulle leva vidare. Alltför stora tekniska problem och 
därmed höga utvecklingskostnader riskerade att leda till ett beslut om att av-
bryta utvecklingsprocessen. Likaså fanns risken att upphovsrättsinnehavaren 
skulle säga nej till att upplåta rättigheterna till serierna eller att licenskostnaderna 
skulle bli alltför höga. Båda momenten föll emellertid förhållandevis väl ut, trots 
svårigheterna med bildformaten, så beslutet togs att gå vidare med 
utvecklingen. 
 
 

                                              
23 Produktansvarig, Företaget. 
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Den första ekonomiska bedömningen 

Kontinuerligt genom hela processen gjordes en bedömning av möjligheterna 
för tjänsten att lyckas på marknaden. Det är emellertid först när en ekonomisk 
kalkyl för tjänsten gjorts som det går att göra en rättvisande bedömning av 
tjänstens ekonomiska värde för Företaget. 
 
Efter att ha gått igenom de delar av processen som nämnts kom Företaget alltså 
fram till ett viktigt moment i utvecklingen. Produktbeskrivningen och kost-
naderna för att realisera tjänsten, i form av innehåll och teknisk utveckling, 
ledde fram till en kalkylerad kostnad för produkten. Noggrannheten i produkt-
kalkylen är beroende av hur detaljerade de tidigare faserna varit. I fallet med 
seriestripparna blev resultatet en noggrann produktkalkyl som fungerade som 
ett bra underlag för de beslut som skulle tas därefter. 
 
Produktkalkylen förutsatte emellertid inte bara information om kostnadssidan 
utan även om möjliga intäkter av tjänsten. Viktigt var därför en diskussion om 
priset på tjänsten. Denna diskussion fördes av produktchefen tillsammans med 
säljchefen. Prisproblematiken angreps från två håll. Det handlade dels om att 
täcka kostnaderna och därpå få en skälig vinst på försäljningen, dels om att hitta 
”rätt” pris på marknaden. Det var av den anledningen som både produktchefen 
och säljchefen var involverade i diskussionen. I det här fallet fanns dessutom 
den beställande kunden med som en självklar diskussionspart. Det gjorde att 
det fanns en förhållandevis bra bild av vilket pris som var möjligt att ta ut för 
tjänsten. Även om det fanns en kund som initierat utvecklingen av tjänsten så 
hade Företaget ambitionen att göra tjänsten så generell som möjligt, dvs att 
göra det möjligt att sälja tjänsten även till andra kunder. Detta var en 
förutsättning för att kunna få ekonomisk bäring i produktkalkylen. Att göra 
tjänsten exklusiv för den aktuella kunden var aldrig aktuellt, då detta hade lett 
till ett orimligt högt pris. 
 
 
Hur går Företaget vidare med tjänsten? 

Det konkreta resultatet så här långt var en ganska översiktlig beskrivning av 
tjänsten samt en bedömning av intäkter och kostnader för den färdiga tjänsten. 
Företaget stod nu inför ett val mellan tre alternativa sätt att gå vidare med 
tjänsten. 
 



  

 92  

Det första alternativet skulle innebära att utvecklingsprocessen gick vidare till 
skrivande av kravspecifikation för att sedan tekniskt utveckla tjänsten, antingen 
av egna eller av inhyrda tekniker. Samtidigt lanseras tjänsten till säljavdelningen 
för att dessa mer aktivt ska sälja in tjänsten. Detta är det traditionella sättet att 
utveckla tjänsten, vilket dock inte innebär att de andra alternativen är ovanliga. 
När tjänsten lanseras för säljavdelningen fortsätter det arbete som sälj-
avdelningen redan ägnat sig åt. En stor skillnad i det här skedet är naturligtvis 
att säljavdelningen nu har ett helt annat underlag, i första hand prisbilden för 
tjänsten. Även om säljarna har kontinuerliga diskussioner med kunderna är det 
svårt att på allvar presentera och sälja in tjänsten innan man har kommit till det 
skede att det finns en produktbeskrivning och en kalkyl. 
 
Det andra alternativet var att sälja tjänsten som koncept. Det innebar att man 
skulle avbryta tjänsteutvecklingsprocessen vid det här stadiet. Istället tar man 
fram ett presentationsunderlag, ofta en PowerPoint-presentation, om tjänsten. 
Detta säljer man till ett företag som sköter den vidare utvecklingen och 
lanseringen av tjänsten. Det kan vara ett annat tjänsteutvecklande företag eller 
en mobiloperatör. Anledningarna till att man väljer att sälja tjänsten som 
koncept kan vara flera. Företaget kan göra bedömningen att tjänsten inte har 
någon kommersiell potential inom Företaget. Då kan det vara bättre att sälja 
konceptet till någon som har förmågan att realisera och kommersialisera det.  
 
Det kan också vara så att Företaget har en bra idé som man tror har 
kommersiella möjligheter men att man anser att tjänsten inte passar in i 
Företagets produktportfölj. Den tredje anledningen är att man inte har resurser 
att utveckla tjänsten. Det kan då vara mer lönsamt att sälja konceptet medan det 
är nytt och fräscht istället för att avvakta tills Företaget har möjligheter att 
utveckla tjänsten. 
 

”Vi var världsmästare på att utveckla och sälja koncept som andra 
utvecklade!”24 

 
Det studerade företaget hävdar själva att man under en tid blev framgångsrika 
på att just på detta sätt sälja tjänster som koncept, dvs ett antal PowerPoint-
slides som presenteras för kunden. Är man duktig på att generera idéer till 
tjänster men inte har resurser eller tid att utveckla tjänsterna färdigt kan detta 
vara ett bra alternativ. 
                                              
24 En av Företagets grundare. 
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Det tredje alternativet som man stod inför efter att ha gjort produktkalkylen var 
att lägga tjänsten på is, alltså avvakta. Företaget anser att tjänsten har kom-
mersiella möjligheter och man vill utveckla och lansera tjänsten, men det passar 
av någon anledning inte bra nu. Är det då inte någon tjänst som är beroende av 
att den lanseras direkt finns möjligheten att avvakta för senare lansering. 
 
I det här specifika fallet var förutsättningarna sådana att det fanns en kund som 
initierade utvecklingen och var med genom hela processen, vilket innebar att 
det ganska tidigt stod klart att tjänsten verkligen skulle utvecklas till färdig 
tjänst. Det definitiva beslutet togs emellertid ganska sent. En ekonomisk kalkyl 
var förutsättningen, men det var egentligen två beslut som togs och som var 
avgörande för att utvecklingen skulle gå vidare. Det första beslutet togs av 
Företaget som bedömde att det var tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart att 
utveckla och sälja tjänsten. Det andra beslutet togs av kunden, som beslutade 
sig för att köpa tjänsten till det pris och de villkor som Företaget presenterade. 
Förhandlingen mellan köpare och säljare var tvungen att resultera i att båda 
parter var nöjda, annars hade tjänsten inte gått vidare från detta skede i ut-
vecklingsprocessen.  
 
 
Utvecklingen går vidare 

Efter att Företaget tagit beslutet att gå vidare med utvecklingen av tjänsten gick 
processen in i ett mycket viktigt skede. Det handlar om skrivande av en krav-
specifikation. Detta gjordes av produktchefen i viss dialog med teknik-
avdelningen. Väldigt förenklat är kravspecifikationen ändpunkten för produkt-
gruppen och starten för teknikerna. Kravspecifikationen är det dokument som 
produktchefen lämnar över till teknikerna, för att de ska kunna genomföra den 
tekniska utvecklingen. Detta är som nämndes en bild som ljuger något, då 
teknikerna deltog i dialogen även tidigare i processen och dessutom gjorde 
beräkningen av tidsåtgången för utvecklingen. Tidigare i processen var de emel-
lertid med som en part som deltog i dialogen, men efter kravspecifikationen 
blev arbetet mera av konkret utveckling. 
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” Allting är specat, varenda funktion som man kan tänka sig, nerskrivet i 
korta, koncisa meningar som inte ska vara dubbelbottnade. Det ska vara så 
klart som möjligt. Det är det som är grunden till tjänsten. Det är receptet på 
hur den ska se ut.”25 

 
Kravspecifikationen beskriver i detalj hur tjänsten ser ut. I jämförelse med 
produktbeskrivningen är kravspecifikationen mycket mer detaljerad. Produkt-
beskrivningen syftar till att vara överskådlig och lätt att förstå, medan 
kravspecifikationen ska fungera som underlag för teknisk utveckling av tjänsten. 
För att inte lämna något utrymme för tolkning åt den som programmerar måste 
allt specificeras i detalj. Det rör sig om typsnitt, bildformat, utseende, 
funktioner mm. Det kan t ex stå; ”It shall be possible to enter by using a 
password …”.  
 
Produktchefen skrev kravspecifikationen men hade hela tiden möjligheten att 
bolla idéer med teknikerna. Vid skrivandet av kravspecifikationen stötte 
produktchefen på oklarheter som han kontrollerade med en tekniker för att det 
skulle blir rätt från början i specifikationen. Den tekniskt ansvarige på Företaget 
hävdar att kravspecifikationen är det enskilt viktigaste i utvecklingsprocessen. 
Det är viktigt att denna görs ordentligt från början, för att undvika oklarheter 
och problem senare i processen. 
 
En viss del av kravspecifikationen är densamma för alla tjänster som utvecklas 
av detta företag. Det beror på att tjänsterna ska passa i den tekniska plattform 
som Företaget har för alla sina tjänster. Det är därför bara en del av krav-
specifikationen som skrivs på nytt för varje enskild tjänst. I och med att man 
inte behöver skriva hela kravspecifikationen varje gång finns möjligheter att få 
en mer detaljerad och välskriven kravspecifikation utan att lägga ner mer tid och 
arbete på uppgiften. En välskriven kravspecifikation minskar risken för att det 
ska bli fel när programmeringen sker. 
 
 
Teknisk utveckling 

När produktchefen ansåg att kravspecifikationen var tillräckligt bra 
överlämnades den till tekniska avdelningen. Det första som skedde där var att 
kravspecifikationen granskades för att se om det fanns några felaktigheter eller 

                                              
25 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
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konstigheter, dvs om tjänsten skulle fungera vid en lansering. Det skulle ha 
kunnat vara att den innehöll något som inte var tekniskt genomförbart eller 
alltför komplicerat. Eftersom teknikerna deltagit i dialogen kring tjänsten även 
innan kravspecifikationen skrevs bör det inte framkomma några stora problem i 
ett sådant här sent skede men detaljer kan ge upphov till frågor. Frågorna 
ställdes till produktchefen som beslutade hur tjänsten skulle se ut. 
 
Efter att kravspecifikationen granskats av en teknisk projektledare påbörjades 
arbetet med den tekniska utvecklingen. Valet man stod inför var att sköta ut-
vecklingen internt eller lägga ut den på en underleverantör. Lösningen blev att 
Företaget ledde projektet och hade ansvar för testning och allting rörande ut-
formningen medan underleverantören skötte programmeringen. På så sätt hade 
Företaget så mycket kontroll över verksamheten som var möjligt med de 
begränsade personalresurser man har. 
 
En central faktor är den tekniska plattformen som Företaget utvecklat och 
använder sig av i tjänsteutvecklingen. Denna kommer att presenteras och 
diskuteras vid flera tillfällen senare i uppsatsen och lämnas därför utan vidare 
kommentarer här. 
 
 
Lansering 

Efter att tjänsten utvecklats tekniskt och testats för att få bekräftat att den 
fungerade och att den överensstämde med de specifikationer som angetts var 
det dags för lansering av tjänsten. Företaget väljer medvetet att använda 
benämningen lansering istället för leverans. Detta beror på vilket upplägg man 
valt att använda för försäljning av tjänsten men i det här fallet och i de flesta 
andra fall väljer man ett upplägg där man lanserar tjänsten hos kunden. 
 

”Så är det i 99 procent av fallen på WAP-, SMS- och MMS-tjänster, där 
driftar vi nästan alltid för våra kunder.”26 

 
Praktiskt innebär detta att tjänsten tillhandahålls från Företagets servrar. 
Företaget sköter drift, underhåll och uppdateringar av tjänsten. Genom att följa 
tjänsten kontinuerligt har man möjlighet att få statistik över användningen och 
omedelbart få besked om eventuella problem. Användningsstatistiken ligger 

                                              
26 Produktansvarig, Företaget. 
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dessutom till grund för den ersättning som Företaget erhåller från kunden – det 
ligger en trafikkomponent i affärsmodellen som är kopplad till antalet 
användare. 
 
 
Strukturerad utvecklingsprocess 

Ovanstående beskrivning ger i efterhand en bild av tjänsteutvecklingsprocessen 
som en strukturerad och välorganiserad process. I vissa avseenden stämmer 
detta men det är också en konsekvens av vad som händer då man försöker 
illustrera en process på begränsat utrymme, oavsett om detta sker i ord eller 
med en figur. Detta är en förklaring till att processen framstår som strukturerad. 
I det här fallet finns det emellertid mer reella skäl än så. Från att det fanns ett 
embryo till en tjänst, i form av en idé, fanns ett antal ganska fasta hållpunkter 
som skulle passeras. Företaget har valt att ha det så, vilket också delvis framgick 
inledningsvis i det här kapitlet när Företagets tjänsteutveckling i allmänhet 
beskrevs. När det finns en gemensam process som alla tjänster går igenom 
slipper de anställda ägna tid åt de frågeställningar som är gemensamma för alla 
tjänster. Vid varje tjänsts utveckling uppstår ett antal frågor. Vilken teknik 
behöver vi? Vad kostar den? Vilka intäkter kan vi få? Hur ska vi förklara för 
underleverantören hur tjänsten ska se ut?  
 
Vet man om och tar hänsyn till att frågorna dyker upp varje gång kan man ägna 
energin åt svaren istället. Företaget menar att strukturen på så sätt kan skapa 
underlag och utrymme för kreativitet och spontanitet.  
 
 
Fallet i sammanfattning 

Det studerade företaget är ett tjänsteutvecklande företag som utvecklar tjänster 
åt mobiloperatörer och andra företag som i sin tur säljer tjänsterna till slutkund. 
Den tjänst vars utvecklingsprocess studerats är en relativt enkel tjänst för 
vänder sig till konsumentmarknaden. Tjänsten består i stort sett av ett antal 
serierutor som levereras till konsumentens mobiltelefon som ett MMS-
meddelande. 
 
Tjänsteutvecklingsprocessen kan översiktligt beskrivas som bestående av sju 
moment som behandlar följande: (1) tjänsteidé, (2) produktbeskrivning, (3) 
teknik, (4) innehåll/content, (5) produktkalkyl, (6) kravspecifikation och 
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(7) utveckling. Företagets affärsidé är just att utveckla och sälja tjänster och man 
har under sin relativt korta existens utvecklat närmare 200 tjänster. De olika 
momenten är sådana som genomförs under de flesta av dessa 
tjänsteutvecklingsprocesser. 
 
En central del i Företagets tjänsteutveckling är den tekniska plattform som 
Företaget utvecklat för att förbättra och effektivisera tjänsteutvecklingsarbetet. 
Den tekniska plattformen används som grund för i princip alla de tjänster 
Företaget utvecklar. 
 
Att betrakta tjänsteutvecklingsprocessen som en relativt sekventiell process med 
ett antal på varandra följande moment är ett sätt att illustrera de aktiviteter som 
pågår under utvecklingsprocessen. I nästa kapitel söks mönster i materialet 
vilket resulterar i att delvis andra skeden än de moment som här diskuterats, 
lyfts fram. 
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KAPITEL 5 
 

ANALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning och disposition 
Analysen av det empiriska materialet har gjorts genom att jag valt att studera 
tjänsteutvecklingsprocessen på två olika sätt och i två steg. Det första steget är 
att totalt fem olika skeden har identifierats som kritiska eller avgörande för 
utvecklingsprocessens förlopp. Nästa steg blir att finna förklaringar till det som 
lyfts fram, mot bakgrund av mina teoretiska utgångspunkter. Avsikten är att 
med hjälp av dessa båda steg analysera plattformars funktion i utvecklings-
processen. 
 
Tre skeden har pekats ut som kritiska av de intervjuade personerna. Det 
innebär att det är skeden i utvecklingsprocessen som de intervjuade ansett vara 
kritiska för att processen skulle få den utformning och det utfall som var fallet. 
De tre skeden som pekats ut är (1) involvering av olika kompetenser, (2) 
skrivande av kravspecifikation och (3) etablering av säljkanaler. Som nämndes i 
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metodgenomgången i kapitel 3 finns det många skeden under tjänste-
utvecklingsprocessen som är viktiga men det finns ett mindre antal som är 
avgörande för att processen fått sin utformning. Ett kritiskt skede är ett skede som 
är avgörande för tjänsteutvecklingsprocessens utformning. Skedena är kritiska i olika avse-
enden, vilket diskuteras under respektive skede. Jag har inte värderat de 
intervjuades motiv till att betrakta dessa som kritiska. 
 
Därefter har jag, med stöd av litteraturen, identifierat två skeden som kritiska. 
De är idégenereringen och val av utvecklingsmetod. I det empiriska materialet 
har jag funnit mönster som talar för att dessa två skeden är kritiska för tjänste-
utvecklingsprocessens utformning. Varför de båda skedena är kritiska motiveras 
i respektive avsnitt men gemensamt för dem är att de förekommer flitigt i 
materialet och de har stor betydelse för plattformars funktion under ut-
vecklingsprocessen. 
 
Att jag valt att använda benämningen skeden beror på att denna benämning 
bäst överensstämmer med den tidsrymd som innefattas. Jag har övervägt andra 
benämningar, i första hand händelser, moment eller faser. Jag anser emellertid 
att händelser är en alltför snäv benämning då de skeden jag lyft fram inte alltid 
är avgränsade händelser. Av samma anledning är moment en olämplig benäm-
ning. Faser används för att beskriva de olika stegen i tjänsteutvecklings-
processen varför en användning av samma benämning i detta sammanhang 
riskerar att medföra en begreppsförvirring som jag vill undvika. Jag väljer att 
definiera skede som en tidsmässigt avgränsad period innefattande ett visst händelseförlopp 
bestående av en eller flera aktiviteter. 
 
Genom att analysera de fem skedena skapas underlag för att förstå plattformars 
funktion i utvecklingsprocessen. Nästa steg – steg två i analysen – blir att finna 
dessa förklaringar mot bakgrund av mina teoretiska utgångspunkter. Det görs 
genom att göra en återkoppling till de teoretiska begrepp som diskuteras i 
litteraturgenomgången; tjänst, tjänsteutvecklingsprocess och tjänsteplattform. 
Jag söker då förklaringar till de mönster jag funnit i den första delen av 
analysen. I avsnittet ”Tjänsten – en mobil telekommunikationstjänst” görs en 
analys med utgångspunkt i tjänsten, betraktad utifrån begreppen tjänstekoncept, 
tjänstesystem och tjänsteprocess. Huvudintresset riktas mot tjänstekonceptet då 
det empiriska materialet främst fokuserar på konceptutveckling. I det därpå 
följande avsnittet görs analysen utifrån tjänsteutvecklingsprocessens utform-
ning. I detta avsnitt identifieras de funktioner som tjänsteplattformar har. Dessa 
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funktioner sätts, med hjälp av en tabell, i relation till de olika faserna i ut-
vecklingsprocessen och till de kritiska skedena. Avslutningsvis i denna del av 
analysen görs en analys av tjänsteplattformars förmåga att hantera några av de 
problem som det tjänsteutvecklande företaget står inför. De tidigare delarna av 
analysen visar hur tjänsteplattformar används och vilka funktioner plattformar 
har. I denna avslutande del (”Varför tjänsteplattformar?”) lyfts konsekvenserna 
av användningen fram. I första hand de problem som tjänsteplattformar kan 
lösa men även de begränsningar som medföljer. 
 
Anledningen till att jag valt att dela in analysen i två huvuddelar är att delarna 
skiljer sig åt i sin karaktär. Den första delen är mer empirinära medan den andra 
snarare är teoridriven och förklarande. Genom indelningen görs analysen mer 
systematisk och överskådlig. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt är att göra 
en än tydligare indelning i en analys- och en tolkningsdel. Jag har gjort 
bedömningen att mitt empiriska material inte är så omfattande att det skulle 
räcka för att ligga till grund för en sådan analys och tolkning. Valet att 
identifiera ett antal kritiska skeden för analysen gjordes för att detta är ett enkelt 
och effektivt sätt att identifiera de centrala delarna i utvecklingsprocessen. Detta 
skapar i sin tur underlag för att åskådliggöra tjänsteplattformars funktion under 
utvecklingsprocessen.  
 
Materialet som analysen baseras på kommer från intervjuer och visst skriftligt 
material, i första hand årsredovisningar och annat offentligt material. 
Sammanlagt 10 personer har intervjuats varav ett mindre antal har citerats i 
detta kapitel. 
 
 
Kritiska skeden enligt intervjupersonerna 

Utifrån de intervjuer som gjorts har tre skeden identifierats som kritiska för 
tjänsteutvecklingsprocessen – involvering av olika kompetenser, skrivande av 
kravspecifikation och etablering av säljkanaler. 
 
De tre skedena har på olika sätt haft avgörande betydelse för resultatet. Efter 
genomgången av var och en av dem sker en samlad diskussion med 
utgångspunkt i frågan om vilken funktion tjänsteplattformar haft i utvecklings-
processen. 
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Involvering av olika kompetenser 

”Så bra som möjligt får du processen om du har så många olika kompetenser 
som möjligt involverade och engagerade i den här specifika produkten. … Då 
tror jag att du kan komma väldigt, väldigt långt.”27 
 
”I grund och botten så är det ju så att ju mer involverade vi är från början 
desto bättre odds är det att det blir som man velat.”28 

  
Som framgått fanns det under tjänsteutvecklingsprocessen en person som drev 
projektet, som följde tjänsten under hela processen. Detta var en förutsättning 
för att projektet skulle drivas framåt och att någon skulle kunna ha ett över-
gripande ansvar för hela processen. Under processens gång var det emellertid 
ett flertal olika personer och funktioner som var och måste vara inblandade. 
Säljare, produktutvecklare, tekniker, ekonomer, kunder och leverantörer var 
involverade.  
 
Att många personer och funktioner var involverade i processen var egentligen 
inte avgörande för resultatet av processen, det var en förutsättning för att den 
över huvud taget skulle äga rum. Det som var kritiskt för hur processen skulle 
se ut och som enligt en av de intervjuade alltid är direkt avgörande för hur 
framgångsrik denna ska bli, var om personerna inte bara var involverade utan 
även engagerade. 
 
I det studerade fallet fanns redan initialt en både involverad och engagerad 
kund. Kunden var den som kom med idén till tjänsten och som även skulle bli 
en av de första självklara köparna av denna. Kunden hade därför ett intresse av 
att utvecklingen skulle bli så bra som möjligt. Därav engagemanget under hela 
processen. Kundens engagemang var inledningsvis som idéskapare och senare 
som bollplank och rådgivare. 
 

”Det var väldigt kundstyrt, hela utvecklingen i just det specifika fallet”29 
 
I litteraturen om tjänster och tjänsteutveckling talas ofta om kunden som 
delaktig i momentet då tjänsten ”levereras” (ex Grönroos, 2002; Edvardsson 
m fl, 2000; Fließ och Kleinaltenkamp, 2002; Olsen, 1992; Zeithaml, 1985). I 

                                              
27 Produktansvarig, Företaget. 
28 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
29 Produktansvarig, Företaget. 
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själva verket uppstår tjänsten i mötet mellan tjänsteföretag och kund. Här 
handlar det emellertid om att utveckla kundens roll ytterligare, till att även inne-
fatta deltagande i tjänsteutvecklingsprocessen. Ett aktivt deltagande av kunder-
na i tjänsteprocessen och tjänsteutvecklingsprocessen sägs ha förutsättningar att 
skapa en större kundtillfredsställelse (Cermak m fl, 1994; Kellog m fl, 1997; 
Kristensson, 2003). Kunder har också förutsättningar att bidra med värdefulla 
idéer till tjänster och deras involvering i tjänsteutvecklingen anses positiv 
(Kristensson, 2003). En av de intervjuade på Företaget hävdar också att det 
finns ett samband mellan kundinvolvering och framgångsrika tjänster. Logiken 
bakom detta påstående är enligt den intervjuade tämligen enkel; genom att 
kunden är involverad och engagerad får Företaget större kunskap om vad 
kunden (och förhoppningsvis kunderna i allmänhet) vill ha och kan tänka sig att 
betala för. 
 
Viktigt att poängtera är att kunden i det här sammanhanget inte är 
slutanvändaren, dvs konsumenten. Kunden är ett företag, en operatör som 
tillhandahåller tjänsten till sina kunder. Det aktuella företaget säljer aldrig direkt 
till konsument och har därför förhållandevis lite direktkontakt med dessa. Ett 
visst arbete med slutanvändartestgrupper görs men detta är relativt begränsat. 
Kundinvolveringen och -engagemanget är därmed Företagets möjlighet att nå 
slutkunderna. 
 
Det är svårt att göra någon bedömning av hur viktig involveringen och engage-
manget hos olika personer och funktioner är men att kundens engagemang är 
centralt är lätt att förstå. Viktigt är också de interna funktionernas engagemang. 
I första hand handlar det om den produktchef som driver projektet men även 
den eller de tekniker som deltar i utvecklingsprojektet. Vad som visat sig under 
utvecklingsprocessen är att det är stor skillnad på att Företaget bara kör projek-
tet på enklast tänkbara sätt och att man involverar många och engagerade 
personer. En produktchef och en teknisk projektledare som verkligen känner 
för tjänsten och dess utveckling kan göra stor skillnad. 
 
Ett sätt som Företaget använder för att skapa ett långvarigt engagemang för 
tjänsten och även på sikt generera underlag för nya tjänster är så kallade 
roadmaps. En roadmap är en plan för tjänsten som sträcker sig ungefär ett år 
framåt, med en mer detaljerad bild för de närmsta sex månaderna. I planen 
ingår vad Företaget tänker om tjänsten, hur man ska gå vidare med den, vad 
man tror kommer hända mm.  
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”Då har säljaren nåt material att presentera utöver den befintliga 
produktbeskrivningen. Låt oss säga en chatprodukt, då går han ut och 
presenterar; Så här ser den ut idag, den här funktionaliteten finns idag, vill 
du se ett exempel så har vi följande länkar som du kan gå till och se när den 
snurrar live och sen dessutom är det här vår plan framöver.”30 

 
Med hjälp av denna plan kan Företaget få såväl interna krafter som kunder och 
leverantörer att bli mer engagerade i tjänsten. Kunden kan komma med förslag 
som grundar sig på slutanvändarnas och egna idéer. Planerna finns för alla 
Företagets fokusprodukter. 
 
Efter de tre skeden som identifierats som kritiska av de intervjuade förs en 
gemensam diskussion om vilken funktion tjänsteplattformar har under 
respektive skede. Därför görs ingen explicit koppling till tjänsteplattformars 
funktion i direkt anslutning till detta skede. 
 
 
Skrivande av kravspecifikationen 

”Allting bygger på vad du skrivit ner i din kravspec. Det är otroligt viktigt  
att det jobbet från början inte är nåt man schabblar igenom utan att det blir 
bra gjort …” 

 
”… att man är väldigt klar över, från alla sidor, vad det är för nåt man  
ska bygga. Annars kommer det att bli problem.” 31 

 
Ur teknikernas synvinkel är detta en mycket viktig del i tjänsteutvecklings-
processen.32 Det gör skrivandet av kravspecifikationen till ett viktigt skede för 
hela processen men en distinktion kan göras mellan teknikerna som ser detta 
som ett avgörande skede och övriga som snarare betraktar kravspecifikationen 
som ett förtydligande av vad som överenskommits och en manual för den 
tekniska utvecklingen. Detta är emellertid en viktig del i utvecklingsprocessens 
utformningsfas. För teknikerna tenderar detta att bli startpunkten på deras 
arbete. 
 

                                              
30 Produktansvarig, Företaget. 
31 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
32 Det kan diskuteras huruvida det är kravspecifikationen i sig eller skrivandet av densamma som är 
kritiskt. Jag väljer att betrakta skedet då kravspecifikationen tillkommer, dvs skrivandet, som kritiskt. I 
första hand görs detta för att kravspecifikationen inte är ett skede enligt den definition jag använder. 
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Ju senare i utvecklingsprocessen vi kommer, desto mindre utrymme finns att 
genomföra förändringar och ta avgörande beslut. Det hänger ihop med att ju 
längre utvecklingsprocessen går, desto dyrare är det att avbryta. Därför är hand-
lingsutrymmet i kravspecifikationen begränsat. Samtidigt som det är för sent att 
ta beslut om några stora förändringar är kravspecifikationen ett sista tillfälle att 
göra justeringar som kan förbättra sättet på vilket tjänsten produceras. Framför 
allt handlar det om att verkligen kunna precisera de beslut som tagits tidigare, 
på ett sätt som gör att programmerarna förstår. 
 
Ur ett plattformsperspektiv är skedet intressant ur flera aspekter. Företagets 
tekniska plattform är central. Den styr stora delar av innehållet i krav-
specifikationen. Den lägger på ett tydligt sätt den tekniska grunden för tjänsten. 
Att ha plattformen leder till många fördelar men den utesluter inte behovet av 
en väl genomtänkt kravspecifikation. En fördel med den tekniska plattformen 
är just att tid och resurser frigörs för att utveckla de delar som inte omfattas av 
plattformen. Kravspecifikationen rör sig på en hög detaljeringsnivå. Produkt-
chefen som skriver kravspecifikationen anger inte hur det som specificeras ska 
lösas tekniskt men genom ett samspel med teknikerna väljs ändå specifikationer 
som går att hantera av dessa. En följd av detta kan vara att lösningar som 
tidigare tillämpats och som därmed är kända för såväl produktchef som 
tekniker väljs framför nya, okända men kanske mera innovativa lösningar. Inne-
håller kravspecifikationen sådant som kan lösas genom tidigare gjord program-
mering är detta naturligtvis en lösning som kan vara att föredra, även om någon 
riktning åt det hållet inte sker medvetet. 
 
 
Etablering av säljkanalerna 

”Utan rätt säljkanaler spelar det ingen roll vilka tjänster som utvecklas.”33 
 
Flera av de intervjuade påpekar vikten av att Företaget har rätt säljkanaler för 
att nå ut med sina tjänster. Även i Företagets årsredovisningar märks, främst 
under de två senaste åren, att man insett behovet av bra säljkanaler och därför 
arbetar aktivt med att bygga upp effektiva kanaler gentemot kunderna. 
 

”Försäljningsorganisationen fokuserar på att stärka befintliga kundrelationer 
för att därigenom uppnå en mer kostnadseffektiv införsäljning.”34 

                                              
33 En av grundarna av Företaget. 
34 Företagets årsredovisning. 
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Säljkanalerna är Företagets kontakt med kunderna, vilket innebär att de både är 
ett medel för försäljning av tjänsterna och en kanal för idéer in i Företaget. En 
första tanke är att säljkanalerna enbart bör analyseras i samband med implemen-
teringsfasen och lanseringen av tjänsten. Säljkanalerna är emellertid intressanta 
för stora delar av utvecklingsprocessen.  
 
I det studerade fallet spelade säljkanalerna en avgörande roll för att skapa en 
långsiktig relation till kunden som gjorde att man kunde snappa upp den idé till 
en ny tjänst som kunden hade. Säljarbetet kring tjänsten blev också lite speciellt 
då en kund var med redan initialt. 
 
Under hela processen, från idé till färdig tjänst, arbetade säljarna med att sälja in 
tjänsten till potentiella köpare. Säljandet ser av förklarliga skäl olika ut beroende 
på var idén till tjänsten kommer ifrån. I det här fallet kom idén från en kund 
och denna kund var delaktig i hela processen och skulle också med största 
sannolikhet stå som en av köparna till tjänsten. Det handlade emellertid ändå 
om försäljning till detta företag, om än i något annorlunda form än till andra 
kunder. I första hand fördes en kontinuerlig dialog med kunden om utformning 
och innehåll hos tjänsten. Utvecklings- och försäljningsarbetet var starkt sam-
mankopplat och mycket av försäljningsarbetet till denna kund kan därför sägas 
ha gjorts av personer som egentligen inte är säljare. 
 
Parallellt med detta arbete och med hela utvecklingen arbetade säljarna med att 
finna andra kunder till tjänsten. Förutsättningarna var hela tiden klara, att detta 
inte handlade om en tjänst som utvecklades exklusivt för den kund som initierat 
tjänsten då Företaget i princip aldrig arbetar enbart mot en kund, av 
ekonomiska skäl. 
 

”Det skulle vi mycket väl kunna göra men då kommer du in i en helt 
annan avtals- och prisfråga. En kund kan ju ringa till oss och be oss bygga 
en rymdraket. Visst kan vi göra det men då blir det ju en prislapp 
därefter.”35 

 
Därför måste andra kunder kontinuerligt få en bild av hur utvecklingsprocessen 
fortskred och hur slutresultatet skulle komma att se ut. Denna merförsäljning 
skedde i första hand på de regelbundna säljresor och -möten som säljarna gör 
för att träffa kunderna. Även om Företagets säljare träffar kunderna ganska 
                                              
35 Produktansvarig, Företaget. 
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regelbundet ökade intensiteten i införsäljningen av den här tjänsten i takt med 
att utvecklingsprocessen gick framåt. 
 
Redan på idéstadiet började säljarna arbeta för att nya kunder skulle få upp 
ögonen för tjänsten. När produktbeskrivningen var gjord fanns ett bra underlag 
för att presentera en ganska konkret bild av tjänsten. Efter att produktkalkylen 
var gjord fanns dessutom en prisbild för tjänsten, vilket underlättade försälj-
ningen ytterligare. 
 
Bilden av en kontinuerlig försäljning under processen står dock inte oemotsagd. 
Det finns olika uppfattningar om hur tidigt försäljningsarbetet är möjligt att 
genomföra. En av de intervjuade hävdar att det är ett kontinuerligt arbete 
medan en annan hävdar att det är omöjligt att sälja in en tjänst innan man har 
kostnadsbilden klar för sig, så att man kan sätta ett pris på tjänsten. Att sälj-
kanalerna är av stor vikt framstår dock som tydligt. 
 
 
Skedenas betydelse för tjänsteplattformars funktion 

De tre avsnitten ovan beskriver tre helt olika typer av skeden. Den tydligaste 
gemensamma nämnaren är att de utpekats av någon eller några av de 
intervjuade som kritiska för tjänsteutvecklingsprocessens utseende. En 
intressant fråga att ställa är om dessa skeden som anses kritiska, säger något om 
vilken funktion tjänsteplattformar har vid utvecklingen av telekomtjänster. I 
viss mån gör de det. 
 
Det mest uppenbara exemplet hittas i skrivandet av kravspecifikationen där den 
tekniska plattformen har en viktig funktion. De tekniska lösningar som om-
fattas av plattformen har sina motsvarigheter i kravspecifikationen, vilket inne-
bär att delar i kravspecifikationen lyfts in i princip färdiga. I ett så sent skede i 
utvecklingsprocessen finns det mindre utrymme att tillämpa det jag kallar 
plattformssynsätt, dvs i stort sett att se något i en befintlig tjänst som en 
plattform och sedan använda det i utvecklingen av nya tjänster. Här handlar det 
snarare om att nyttja idéerna bakom plattformstanken på ett mer handfast sätt i 
form av återanvändning av tidigare gjorda avsnitt. Plattformen fungerar som 
gemensam teknisk grund, utifrån vilken ett stort antal tjänster utvecklas. 
Likheten med en produktplattform är stor, då båda utgör en relativt konkret del 
av den utvecklade tjänsten. 
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När det gäller involveringen av olika kompetenser respektive säljkanalernas 
betydelse är det svårare att göra någon direkt koppling till tjänsteplattformar 
och se vilken funktion dessa har. Under den studerade processen har dessa 
skeden visat sig vara viktiga. Däremot framgår inte att Företaget på ett med-
vetet och strukturerat sätt försökt dra nytta av de erfarenheter man har från 
tidigare utvecklingsprocesser, vilket är något av grundtanken med plattformar. 
Detta gäller det specifika fallet, den studerade processen. Däremot finns förut-
sättningar att använda ett plattformssynsätt också när det gäller de här 
områdena, även om man inte gjort det. Båda skedena handlar om sätt att 
organisera arbetet, med försäljning respektive utveckling, och det torde gå att se 
ett organiseringsarbete som en plattform. Möjligen är organiseringen av sälj-
kanaler respektive uppbyggnaden av en utvecklingsorganisation inte så unika 
delar av en process att de går att se som plattformar vid utveckling av nya 
tjänster. Ska det finnas ett syfte med att se dem som plattformar ska det gå att 
bygga utvecklingen av nya tjänster kring dem, vilket kan vara svårt med dessa 
delar av processen. Att hävda att ett plattformssynsätt är till nytta för att hantera 
dessa uppgifter i det aktuella fallet känns därför krystat och långsökt. Jag kan 
utifrån detta konstatera att plattformars betydelse för just dessa delar varit liten. 
 
Utöver de tre skeden som de intervjuade ansåg vara kritiska har jag utifrån 
materialet identifierat ytterligare två skeden som var kritiska för processen – 
idégenereringen och valet av utvecklingsmetod. Dessa båda beskrivs i de 
följande avsnitten. 
 
 
Ytterligare två kritiska skeden 

Liksom de redan beskrivna skedena är dessa två skeden av olika karaktär och 
sättet på vilket de är kritiska skiljer sig åt. De båda skedena är idégenereringen 
och valet av utvecklingsmetod för tjänsten. 
 
 
Idégenereringen 

”Vi är fullt medvetna om att vi inte är de kreativa spelidékläckarna. Jag 
tror att samtliga tekniker här skulle kunna utveckla vilket javaspel som 
helst, men vi brister i den kreativa delen. Det är bara att erkänna.”36 

 
                                              
36 Produktansvarig, Företaget. 
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Det går att generalisera angående detta skede i tjänsteutvecklingsprocessen 
genom att hävda att idégenereringen alltid är viktig, vilket är ett rimligt 
påstående. I det aktuella fallet ligger emellertid det kritiska i att det var kunden 
som genererade idén. Det har betydelse för tjänsteutvecklingsprocessen av flera 
anledningar. Säljarbetet förändras genom att en kund är delaktig i processen 
ända från starten. Även andra skeden under processen (ex framtagandet av 
produktbeskrivning och kravspecifikation) påverkas av detta. 
 
Att Företaget och dess medarbetare betraktar sig själva som dåliga idékläckare 
gör det än mer betydelsefullt att en kund genererar en bra idé. Företaget blir 
beroende av andra källor till tjänsteidéer än den interna verksamheten och då är 
kunderna ett alternativ. 
 
Att idégenereringen är en kritisk del i processen är inte svårt att inse. Hur 
idégenereringen går till kan ha stor betydelse för tjänsteutvecklingen (se ex 
Kristensson, 2003). Det är idén som inleder hela tjänsteutvecklingsprocessen. 
En idé om en enkel tjänst renderar en viss typ av utvecklingsprocess medan en 
idé om en mer avancerad, komplex tjänst leder till att Företaget måste ha en 
annan process för att utveckla denna. Vad som är en bra idé är däremot svårt 
att avgöra och många gånger beroende på vem som ska svara på frågan. En idé 
som försäljningsavdelningen anser ha god potential behöver inte vara bra för 
den som ska driva utvecklingsprocessen eller för teknikerna. 
 
Idégenereringen kan delas in efter olika kriterier. Ett sätt är att använda källan 
till idén som indelning, dvs interna idéer, idéer från kunder, från leverantörer 
mm (se exempelvis Edvardsson m fl, 2000). Denna indelning används i den 
empiriska redovisningen och det framgår då att tjänsteidéer når Företaget från 
samtliga dessa kategorier i olika omfattning. Det är svårt att säga att någon 
kategori skulle vara bättre på att generera idéer generellt, så även i det studerade 
företaget. En fruktbar indelning är därför i formaliserad och icke formaliserad 
idégenerering (bl a Edvardsson m fl, 2000; Beneito, 2003). 
 
Icke formaliserad idégenerering utgår från att idéer uppstår utan någon 
organiserad process, dvs spontana idéer. Spontana idéer behöver inte innebära 
att de är banbrytande eller nyskapande. Kommer idéerna inifrån Företaget eller 
från en kund eller leverantör kan det handla om en utveckling av en befintlig 
tjänst. När det gäller spontana idéer finns det av förklarliga skäl inte några 
särskilda tekniker för att få fram dem, då är det inte längre några spontana idéer. 
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Vad man däremot kan göra, och som kan sägas ingå i det studerade företagets 
hela verksamhet och kultur, är att skapa en miljö som främjar kreativitet och 
spontanitet. Detta tillsammans med en närhet till och kunskap om de tjänster 
som finns i nuläget torde vara ett framgångsrikt sätt att skapa grogrund för 
spontana tjänsteidéer. Relativt få organisationer bryr sig om att ha organiserade 
idégenereringsprocesser, då de anser det relativt enkelt att finna nya idéer 
(Easingwood, 1986). 
 
Kommer tjänsteidéerna från andra, mer utomstående källor, kan det handla om 
tjänster som helt bryter från det nuvarande utbudet. Antingen handlar det om 
tjänster som finns hos andra företag men är nya för det företag för vilket 
tjänsteidén presenteras eller om tjänster som är helt nya. Booz m fl (1982) kallar 
detta för ”new service lines” respektive ”new-to-the-world services”.  
 
Det andra sättet – formaliserade idégenereringsprocesser – användes inte vid 
framtagandet av den aktuella tjänsten och används inte heller i nuläget. Troliga 
anledningar till detta är vad som nämnts; miljön är sådan att idéer skapas ändå 
och dessutom får Företaget många uppslag till nya tjänster utifrån. Dessutom – 
vilket inte är oviktigt – är strävan nu inte att utveckla nya tjänster i stor 
utsträckning. Tidigare fanns en grupp för idégenerering. Denna var aktiv då 
Företaget hade ett stort behov av att utveckla nya tjänster och man hade en 
tydlig tillväxtstrategi. Det är emellertid svårt att bedöma om det verkligen var 
idégenerering som var gruppens huvudsakliga arbetsuppgift eller om det snarare 
handlade om en grupp för tidig gallring av idéer. 
 
 
Följder av en icke formaliserad idégenerering 

Det är rimligt att anta att en följd av den icke formaliserade idégenereringen är 
att Företaget har svårt att styra idéutvecklingen. Hur går detta ihop med 
Företagets strategi? 
 
Det hänger naturligtvis ihop med vilken strategi Företaget har. Det studerade 
företaget hade vid det aktuella tillfället en tydlig tillväxtstrategi. Företaget ville 
växa i antal tjänster, antal anställda och omsättning. Därmed var en icke 
formaliserad idégenerering ofarlig ur den aspekten att de där ur kommande 
tjänsterna skulle kunna motverka strategin. Dessutom sker en värdering av alla 
de tjänsteidéer som når Företaget. I denna gallringsprocess väljer Företaget att 
utveckla tjänster som inte bara beräknas ge god avkastning utan även de som 
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passar Företagets inriktning. Även om den icke formaliserade idégenereringen 
fungerade tillfredsställande och inte motverkade strategin kan inte uteslutas att 
man skulle ha kunnat lyckas ännu bättre med en formaliserad process. 
 
Drar Företaget då ingen nytta av befintliga tjänster vid idégenereringen? Många 
av tjänsteidéerna uppstår inom Företaget. De är troligt att de anställda i sitt 
idéskapande arbete medvetet eller omedvetet tar hänsyn till vilka tjänster 
Företaget redan producerar och säljer. 
 
Vid den gallring och bedömning som görs av externa idéer görs en bedömning 
av hur de eventuella nya tjänsterna skulle passa in i det befintliga tjänsteutbudet. 
Dessutom görs en bedömning av hur Företaget på bästa sätt kan dra nytta av de 
tjänster som redan finns vid utvecklingen av de nya tjänsterna. De tjänster som 
på något sätt har en koppling till befintliga tjänster och som i sin utvecklings-
process kan dra fördel av denna koppling har större förutsättningar att passera 
de inledande gallringarna. Detta blir tydligt framför allt när produkt-
beskrivningen görs, där tjänstens egenskaper presenteras i grova drag.  
 
En inte ovanlig källa till idéer är befintliga tjänster. Företaget har efter hand 
byggt upp en ganska omfattande katalog av tjänster. Hela tiden pågår därför 
funderingar kring hur man kan utveckla nya tjänster baserade på samma grund-
tankar som befintliga tjänster. Idén till den studerade tjänsten kom inte till på 
detta sätt men man hävdar ändå att detta är ett vanligt sätt att få idéer till nya 
tjänster. Om man har en tjänst som finns på marknaden och som fungerar bra 
där försöker man se över vad det är som gör att tjänsten fungerar och använder 
denna kunskap i andra tjänster. Det kan handla om att man har tjänster som 
innebär leverans av exempelvis en rolig historia till en mobil handenhet. Att 
leverera humor till mobiltelefonen fungerar då uppenbarligen. Vilka andra 
tjänster kan man komma på som på andra sätt levererar humor till mobil-
telefonen? På detta sätt jobbar man hela tiden med att vidareutveckla sitt 
sortiment. Man undviker vissa risker som kan uppstå om man initierar tjänster 
utan koppling till existerande tjänster. Med den tidigare använda indelningen 
skulle detta sätt kunna kallas semiformaliserat. Det sker inte någon riktigt 
formaliserad sökning efter idéer men det finns en medveten tanke bakom de 
idéer som framkommer. 
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Tjänsteidé – ett tillfälle för plattformstanken i praktiken 

Utifrån ett plattformsperspektiv är semistrukturerade sättet att generera idéer 
intressant. Detta är, i jämförelse med produktplattformar, ett förhållandevis 
oplanerat sätt att arbeta. I det här fallet har Företaget skapat en gemensam 
teknisk plattform som ligger till grund för samtliga tjänster och som i viss mån 
styr tjänsteidéerna.37 Det är emellertid tvetydigt huruvida och i så fall i vilken 
omfattning den tekniska plattformen styr idégenereringen. De intervjuade 
hävdar att produktavdelningen, dvs de som arbetar med tjänsteutvecklingen 
fram till den tekniska utvecklingen, inte tar hänsyn till vad som är tekniskt 
möjligt. De ska vara fria från sådana begränsningar i sina tankegångar. Deras 
uppgift är att komma fram till idéer till nya tjänster och bearbeta dessa idéer; 
sedan är det upp till teknikerna att lösa de tekniska problem som tjänsten kan 
medföra. 
 

”… produktchefer som egentligen bara är intresserade av funktionerna i 
produkterna men inte om det är tekniskt möjligt att göra det.” 

 
Samtidigt sägs att den tekniska plattformen kan leda till att man utvecklar 
tjänster som inte är så kreativa och roliga som om man utvecklade tjänster utan 
plattformen. Den tekniska plattformen är en ram som sätter gränserna för vad 
som går att göra. Ska Företaget gå utanför plattformen och utveckla en tjänst 
”från början” innebär det sådana kostnader att det inte finns möjligheter att 
skapa ekonomisk bäring i tjänsten. 
 

”Risken finns att man får hålla sig inom ramen för vad plattformen klarar 
av och därigenom göra avkall på skojig funktionalitet i tjänsten.” 

  
De anställda försöker medvetet utnyttja befintliga idéer, befintliga lösningar och 
delar av befintliga tjänster för att få idéer till nya tjänster. Det är därmed troligt 
att man kan dra nytta av de fördelar som ett plattformssynsätt har, bland annat 
minskad utvecklingstid, minskad systemkomplexitet, minskade utvecklings- och 
tillverkningskostnader och bättre lärande mellan olika utvecklingsprojekt 
(Muffatto, 1999). 
 
Sammanfattningsvis har jag visat att tjänsteplattformar påverkar idé-
genereringen på två olika sätt. Vi har dels den tekniska plattformen, som utgör 

                                              
37 Den tekniska plattformen beskrivs ingående i ett senare avsnitt i detta kapitel. 
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en ram för vad som är tekniskt möjligt, dels ett plattformssynsätt, där Företaget 
utnyttjar befintliga tjänster, lösningar och tankar för att generera idéer och 
lösningar för nya tjänster. Tjänsteplattformar visar sig vid idégenereringen ha 
två funktioner. Den ena funktionen är som ett synsätt, då Företaget ser delar av 
befintliga tjänster som plattformar. Den andra funktionen är att en tjänsteplatt-
form fungerar som en enhet. Den tekniska plattformen utgör en enhet i 
tjänsten som utvecklas. 
 
 
Val av utvecklingsmetod 

”Vad vi gjort, som varit ganska kostsamt, det är att bygga en generell 
plattform som man kan använda till att utveckla många olika typer av 
tjänster.”38 
 
”Det finns en massa andra saker, t ex hur man skickar ut SMS, det kan ju 
vara samma för alla. Ett SMS är ett SMS och det kan man ha gemensamt. 
Alla de sakerna har vi försökt samla i den här plattformen.”39 

 
Det andra skedet jag identifierat som kritiskt är valet av utvecklingsmetod, 
vilket här innebär att Företaget valde att använda sig av den tekniska platt-
formen. Den tekniska utvecklingen av tjänsten var en tids- och därmed kost-
nadskrävande del av tjänsteutvecklingsprocessen. Att hantera denna del på ett 
effektivt sätt var därför avgörande för att tjänsten skulle kunna tas fram till en 
rimlig kostnad. Det var redan på ett ganska tidigt stadium, i samband med 
planeringen av den tekniska utvecklingen och beräkningen av tidsåtgången, som 
det kritiska valet gjordes att utveckla tjänsten utifrån Företagets tekniska 
plattform. Företaget hade kunnat komma i ett läge där man hade en idé om en 
jättebra tjänst men där utvecklingen hade krävt mycket tid, kraft och pengar. 
Kostnaderna hade då blivit så höga i förhållande till möjliga intäkter att man 
redan i detta tidiga skede hade varit tvungna att avbryta projektet. Beslutet om 
att använda den tekniska plattformen för utveckling av tjänsten var därför ett 
avgörande beslut för att hela processen skulle äga rum. 
 
 

                                              
38 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
39 Ibid. 
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Teknisk plattform 

Företaget har en teknisk plattform som ligger till grund för samtliga tjänster 
som Företaget tillhandahåller. Det gör att man med en relativt liten insats kan 
utveckla och producera ett flertal tjänster. Företaget kallar plattformen för ”The 
XXX Mobile Application Platform”40 och hävdar att den är designad för att 
passa med olika typer av tekniker och tjänster. 
 
Det kan vara svårt för en utomstående att få grepp om vad plattformen 
egentligen består av. Den kan emellertid illustreras som ett ”skal” eller en 
teknisk grund som tjänsterna utgår ifrån. Alla tekniska komponenter, källkoder 
och anpassningar lagras i plattformen och kan återanvändas i nya tjänster. Det 
bakomliggande, hur applikationen hanterar innehållet, styrs av plattformen. 
Kunderna och slutanvändarna ser med andra ord inte plattformen, men den är 
avgörande för funktionen hos tjänsten. I plattformen finns bland annat 
personaliseringsfunktioner som identifierar användaren och ger denne tillgång 
till tjänsterna på det språk som valts tidigare. Det går också att välja hur och när 
kunden ska debiteras för tjänsten. 
 
Företaget illustrerar plattformen med följande skiss. 
 

 
Figur 8 Teknisk plattform 
(Företagets årsredovisning) 

 
Plattformen har ett huvudsyfte, att den tekniska utvecklingen för varje enskild 
tjänst inte ska behöva vara så omfattande som om allting gjordes från början. 
Stora delar av det tekniska innehållet är samma för de olika tjänsterna. Genom 

                                              
40 XXX = Företagsnamnet. 
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att använda plattformen utvecklas bara det som är unikt för varje tjänst varje 
gång, resten ryms i plattformen. På så sätt utvecklas bara 20–30 procent av 
tjänsten varje gång.41 
 

”De sakerna som är gemensamma i olika tjänster, det lagrar man i 
plattformen så man slipper göra om det för var gång. Det har varit ett väldigt 
starkt tänkande i de banorna vad det gäller våran ursprungliga plattform.”42 

 
Genom de sammanslagningar med andra företag som gjorts under senare tid 
har andra sätt att arbeta uppenbarat sig på ett tydligt sätt. En del av de företag 
Företaget gått samman med har inte haft en egen plattform, utan har utvecklat 
enskilda tjänster från grunden på ett annat sätt än Företaget. Andra av de 
företag man numera samarbetar med har haft egna plattformar med sig in i 
samarbetet. Detta har medfört att man nu har tre plattformar som man arbetar 
med. Den stora tekniska utmaningen är därför att konsolidera på tekniksidan, 
genom att ”slopa vissa tjänster och flytta över godbitarna till en gemensam plattform”43. 
 
Den tekniska plattformen är byggd så att tredjepartstillverkare ska kunna 
tillverka applikationer till plattformen, vilket görs idag. Detta innebär alltså att 
utomstående leverantörer tillverkar applikationer, placerar den på plattformen 
och Företaget levererar alltihop till kunden. Företaget blir i ett sådant fall en 
värdeskapande samordnare av kompetenser och resurser vilket Skärvad och 
Olsson (2003) illustrerar på följande sätt (Figur 9).  
 

                                              
41 En grovhuggen uppskattning av en av de anställda på Företaget, i första hand för att illustrera 
effekterna av att utveckla tjänster med hjälp av plattformen. 
42 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
43 Ibid. 
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Figur 9 Företaget som en värdeskapande samordnare av kompetens och resurser 
(Skärvad och Olsson, 2003) 

 
Det studerade Företagets kärnkompetens består i det här fallet i att hantera den 
tekniska plattformen på ett sådant sätt att tredjepartstillverkarnas applikationer 
kommer kunden tillhanda på bästa möjliga sätt. Företagets tekniskt ansvarige 
hävdar i det sammanhanget att Företaget ”byggt plattformen för att 
tredjepartstillverkare ska kunna tillverka applikationer till våran plattform. Och vi kör 
tredjepartsapplikationer på våran plattform idag.” 
 
Den tekniska plattformen har utvecklats till ett verktyg för helt nya 
affärsmodeller, där tjänsteutvecklingen delas upp på ytterligare ett steg i värde-
kedjan. Företaget förändrar sin placering i den skiss över branschstrukturen 
som presenteras i bilaga 1. Man blir aggregatörer, dvs förpackare eller 
leverantörer snarare än egentliga tjänsteutvecklare. Istället för att använda platt-
formen för att utveckla tjänster så effektivt som möjligt används den enkelt 
uttryckt för att paketera andras tjänster. 
 
 
Plattformsanvändning i dess mest självklara form? 

Användningen av den tekniska plattformen vid utvecklingen av tjänsten är den 
tillämpning av plattformsidén som kan kännas mest självklar. Det är vid en 
sådan användning av plattformar som parallellen till produktplattformar och 
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produktutveckling är enklast att se. För Företaget är den tekniska plattformen 
avgörande för att man ska kunna tillhandahålla det stora antal tjänster som finns 
i dess sortiment, även om många av dessa nu inte aktivt säljs till kund. 
Plattformen har på detta sätt vuxit till något centralt i Företaget, vilket också 
visar sig genom att Företaget kan använda plattformen för att tillhandahålla 
tredjepartsapplikationer. 
 
Är då den tekniska plattformen en tjänsteplattform? Det finns inget entydigt 
svar på den frågan. Det är en plattform för utveckling av tjänster, vilket torde 
innebära ett självklart jakande delsvar. Plattformen skiljer sig emellertid från det 
som jag hävdar kan ses som plattformar. Det kan vara exempelvis en befintlig 
tjänst, en del eller egenskap hos denna. Den tekniska plattformen är något mer 
fysiskt som rör sig i gränslandet mellan en produktplattform och en tjänste-
plattform. Gränsdragningen kommer bland annat av svårigheterna att placera 
digitala produkter och tjänster i ett produkt- eller tjänstefack utifrån dess fysiska 
egenskaper. 
 
Jag väljer ändå att betrakta den tekniska plattformen som en tjänsteplattform. 
Detta beror på att jag vill ge begreppet tjänsteplattform en vid innebörd. Syftet 
med den tekniska plattformen, dvs att ha en gemensam grund för utveckling av 
flera tjänster, överensstämmer med ett plattformssynsätt. Det är viktigt att 
poängtera att den tekniska plattformen är ett exempel på tjänsteplattform. Det 
innebär att tjänsteplattformar inte alltid behöver ha den uppbyggnad och känsla 
av fysiskhet som den tekniska plattformen har. 
 
Valet av utvecklingsmetod och att detta val resulterade i användningen av den 
tekniska plattformen visar tydligt att en tjänsteplattform kan fungera som en 
enhet. Plattformen är en del av den tjänst som utvecklas. 
 
 
Skillnader och likheter mellan de fem skedena 

Det kan konstateras att de skeden som här angetts som kritiska är av olika 
karaktär och att det är svår att finna några tydliga likheter mellan dem. Det går 
däremot att se att det finns skillnader mellan uppfattningen om vad som är 
kritiskt beroende på vem som tillfrågas. Om jag börjar med det senare, 
skillnaden i uppfattning om vad som är kritiskt så finns det en klar diskrepans 
mellan vad olika funktioner på Företaget uppfattar som kritiskt. Det är i första 
hand den tekniskt ansvarige som betonar skrivandet av kravspecifikationen som 
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ett kritiskt skede under utvecklingsprocessen. Den produktansvarige, som har 
ett mer övergripande ansvar för hela processen, betraktar olika kompetensers 
inblandning i processen som kritiskt. Ingen av de båda har ett direkt ansvar för 
försäljningen av tjänsterna. Säljkanalerna angavs primärt av en tredje person – 
en av grundarna – som kritisk. Uppfattningarna präglas av vilken roll de 
intervjuade har i processen. 
 
Skedena kan kategoriseras efter hur de förhåller sig till den bild av tjänste-
utvecklingsprocessen som skapats i uppsatsen. Tre av skedena är knutna till 
specifika tillfällen under processen. Det är skrivandet av kravspecifikationen, 
idégenereringen och valet av utvecklingsmetod. De andra två – säljkanalerna 
och olika kompetensers inblandning – är skeden som löper över större delen av 
processen. Därmed inte sagt att den ena kategorin skeden är viktigare än den 
andra. Ett sådant avgörande kräver mer än vad den grova kategoriseringen kan 
bidra med. Andra likheter eller gemensamma drag hos skedena är svåra att 
finna. 
 
I de följande avsnitten görs den andra delen av analysen av det empiriska 
materialet. Den görs utifrån de teoretiska modeller av tjänsten och tjänste-
utvecklingsprocessen som presenterades i kapitel 2. 
 
 
Tjänsten – en mobil telekommunikationstjänst 

Den studerade tjänsten uppvisar i vissa avseenden de klassiska attributen hos en 
tjänst. Den är t ex abstrakt och går inte att lagra. Däremot har den vissa 
egenskaper som skiljer den från (definitionen av) tjänster i allmänhet men som 
den har gemensamt med många andra telekomtjänster. 
 
En egenskap som tjänster ofta sägs ha är att de är heterogena, dvs de ser olika 
ut från gång till gång beroende på mottagaren (bl a Grönroos, 1990; 2002; 
Zeithaml m fl, 1985; Edvardsson m fl, 2000). Tjänsten uppstår först i mötet 
mellan sändare och mottagare och därför blir tjänsten aldrig likadan för två 
mottagare/köpare. Det är värt att fundera över om detta kan sägas gälla för den 
studerade tjänsten och andra liknande telekomtjänster. Det som levereras till 
köparens handenhet (ex mobiltelefon) är exakt samma innehåll som levereras 
till en annan köpare. Detta gäller den del av tjänsten som kan klassificeras som 
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den fysiska delen.44 Tjänsten består emellertid av två delar; den fysiska delen 
och leveransen av densamma till handenheten. Det är leveransen till hand-
enheten som gör det till en tjänst och som skiljer tjänsten från den fysiska varan 
serietidning. Förutsättningarna för användarna när de tar emot leveransen är 
olika. De befinner sig i olika situationer och har olika förutsättningar att ta emot 
tjänsten. Det möte som sker mellan sändaren och mottagaren, i vilket tjänsten 
uppstår, kan därför ändå sägas variera mellan olika mottagare. Tjänsten är i 
vissa avseenden heterogen, trots att delar av den vid en första anblick är 
homogen. 
 
En relevant fråga är vad detta har för betydelse för möjligheterna för Företaget 
att använda tjänsteplattformar i tjänsteutvecklingen och vilken funktion platt-
formarna får. Går det att använda en gemensam grund för att utveckla flera 
olika tjänster om dessa tjänster är heterogena? Frågan kräver för att besvaras en 
ytterligare specificering av i vilka avseenden och till vilka delar som tjänsten är 
heterogen respektive homogen.  
 
Som nämndes kan den studerade tjänsten av pedagogiska skäl delas in i en mer 
fysisk del och en del som handlar om leveransen av denna. Tjänsten uppstår när 
denna leverans möter kunden och han eller hon använder den. Såväl den fysiska 
delen som leveransen är homogen ur producentens perspektiv. En viss kundan-
passning kan förekomma beroende på vilken typ av handenhet, märke och 
modell tjänsten ska användas i. Det sker emellertid ingen individanpassning. 
Tjänsteutvecklingen är homogen medan tjänsten är heterogen. Därför finns det 
egentligen inget som säger att ett plattformssynsätt inte är tillämpbart för att 
tjänster är heterogena. 
 
Något som också brukar sättas i samband med tjänster är att de inte går att 
lagra och att det därför är svårt att skilja produktion från konsumtion av 
tjänsten (bl a Jobber, 2001; Grönroos, 2002). Även här måste vi göra skillnad på 
tjänstens olika delar. Den fysiska delen går att producera i förväg och lagra i 
digital form. Vi konstaterade emellertid att tjänsten egentligen uppstår när den 
skickats och i det ögonblick mottagaren tar emot och ser på bilden. Detta 
moment går inte att lagra. Vid utvecklingen av den fysiska delen av tjänsten är 
det möjligt att använda tjänsteplattformar och de har då en funktion som liknar 

                                              
44 Det går att ifrågasätta påståendet att en digital bild eller fil är en fysisk produkt. De flesta skulle 
snarare hävda att så inte är fallet, särskilt som det fysiska ofta anges som den främsta skillnaden 
mellan en vara eller tjänst. I det här fallet är det emellertid av pedagogiska skäl att föredra att kalla 
själva bilden för en fysisk produkt. En mer korrekt benämning skulle vara digital produkt. 
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produktplattformens, som en tämligen konkret enhet som utgör grund för den 
nya tjänsten. 
 
 
Tjänstekonceptet 

Om vi utgår från Edvardssons (1991), Normanns (1992) eller Grönroos (1996) 
modeller över tjänstekonceptet för att analysera tjänsten kan vi göra en 
intressant iakttagelse. Nämnda modeller delar in tjänstekonceptet i två eller flera 
delar, där kärntjänsten tillfredsställer det primära kundbehovet (Edvardssons 
benämning) och stöd- eller kringtjänster tillfredsställer de övriga behov som 
kunden har. När det gäller mobila teletjänster på branschnivå är det möjligheten 
att kommunicera som är det primära kundbehovet, något som tillfredsställs av i 
första hand tjänsten tal men numera även av SMS, MMS och e-post. Alla andra 
tjänster som finns på privatmarknaden för mobila teletjänster kan sägas vara 
stöd- eller kringtjänster. Tjänsterna finns till för att göra kärntjänsten mer 
användbar eller attraktiv.45 Den studerade tjänsten uppfyller inte något primärt 
kundbehov. Vad den gör är att skapa ett komplement till taltjänsten, ett sätt att 
åstadkomma en mer komplett tjänst för kunden. Kunderna köper sannolikt inte 
en mobiltelefon och binder upp sig i ett abonnemang enbart på grund av att det 
går att få en seriestripp levererad till telefonen. Däremot bidrar denna tjänst, 
tillsammans med andra tjänster, till att kunden finner att mobiloperatörens hela 
tjänstekoncept är attraktivt. 
 
Det är emellertid inte säkert att det är mobiloperatören som säljer tjänsten till 
konsumenten. Det kan även vara ett tjänsteföretag som säljer direkt till slut-
kund. Detta visar att det inte behöver vara samma företag som levererar kärn-
tjänst och stöd-/kringtjänst. Tjänsteföretagen har här hittat sin nisch i att vara 
stödjande till mobiloperatörernas tjänster. Ser vi på mobilbranschens struktur 
(bilaga 1) kan vi notera att branschen går alltmer åt diversifiering. Mobil-
operatörerna levererar i första hand kärntjänsterna, såsom vanlig taltelefoni, 
kompletterat med SMS och eventuellt några andra tjänster. Sen finns det andra 
företag som producerar kringtjänster som kunderna också efterfrågar. Dessa 
levereras direkt till kund eller säljs via operatören. 

                                              
45 Observera att detta gäller mobila teletjänster på branschnivå. Där tillhandahåller operatörerna och 
i vissa fall så kallade virtuella operatörer kärntjänsten. De tillhandahåller även en viss del av stöd- 
eller kringtjänsterna. Ofta är det dock andra företag som utvecklar dessa tjänster och säljer dessa 
direkt till slutkund eller via exempelvis operatörerna. Sett på företagsnivå kan emellertid det som på 
branschnivå är en stödtjänst vara företagets kärntjänst. Det förstärker den något oklara gränsen 
mellan vad som är kärn-, stöd- och kringtjänster. 



  

 121 

 
Den bild av den studerade tjänsten som i och med detta resonemang tydliggörs 
visar att den tjänst vars utvecklingsprocess studerats kan ses som en kringtjänst 
eller bitjänst till kärntjänsten taltelefoni. I de teoretiska utgångspunkterna eller i 
arbetet med det empiriska materialet finns emellertid inget som säger att detta 
inverkar menligt på möjligheterna att tillämpa ett plattformssynsätt. Går det då 
att säga att tjänsteutvecklingsprocessen och användningen av tjänsteplattformar 
påverkas på något sätt av att tjänsten är en kringtjänst? 
 
Det fåtal kärntjänster som finns inom mobil telekommunikation utvecklas och 
säljs i första hand av ett litet antal stora operatörer. Tjänsterna liknar egentligen 
inte någon annan tjänst inom mobil telekom. Taltelefoni har få likheter med 
andra tjänster och SMS hade i sitt utvecklingsskede inte mycket att hämta från 
befintliga tjänster. Tjänsterna delar i så liten utsträckning egenskaper med andra 
tjänster att det kan vara svårt att dra nytta av befintliga tjänster vid utvecklingen 
av dessa kärntjänster. Med en så snäv avgränsning av kärntjänster inom mobil 
telekommunikation som jag använder är utvecklingen av nya kärntjänster inte 
heller frekvent förekommande. Detsamma gäller för vidareutveckling av kärn-
tjänster. I stället handlar det om kringtjänster och nya kombinationer av kärn- 
och kringtjänster. Utvecklingsprocesserna måste ändå vara effektiva men det ut-
vecklande företaget kan ägna mer resurser åt en sådan process än åt en 
kringtjänst. 
 
Kringtjänster utvecklas mer frekvent, de är fler till antalet och livslängden är 
mer begränsad än för kärntjänsterna. Många av kringtjänsterna har stora lik-
heter med varandra. Allt detta talar för att tjänsteplattformar är mer användbara 
vid utveckling av kringtjänster. Effektiva utvecklingsprocesser är viktigt om 
Företaget ska kunna utveckla tjänster som är lönsamma även om livslängden är 
kort och konkurrensen är hård. Detta resonemang gäller emellertid inte utan 
undantag. Det går att hitta fall (i första hand avancerade företagstjänster) där 
det som jag kallar kringtjänster i förhållande till kärntjänsterna, ändå är viktiga 
tjänster som är tämligen unika i sin karaktär. 
 
 
Håller resonemanget? 

Är det fruktbart att betrakta den studerade tjänsten och andra liknande tjänster 
som kringtjänster och hur kan företagen i så fall leva på att utveckla och sälja 
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endast dessa tjänster? Vad är det som förklarar efterfrågan på alla dessa kring-
tjänster? 
 
Inte sällan handlar det om vad Sasser m fl (1978) och Normann (2000) kallar 
för implicita immateriella produkter, dvs psykologiska fördelar. Normann 
hävdar att detta är en viktig del i bildandet av ett servicepaket. Gilmore och 
Pine (2002) talar om upplevelser och förmågan att skapa ”memorable 
experiences”. Mobila telekomtjänster kan få kunden att uppleva saker som inte 
ingår i det uttalade syftet, exempelvis en ge viss image. Upplevelsebaserade 
kvaliteter förefaller spela en allt större roll (ibid.). Detta kan delvis förklara 
varför banala och till synes meningslösa tjänster nått stor framgång i de mobila 
näten. Ringsignaler, ”dagens katt” (i Japanska I-Mode), seriestrippar, egna 
loggor till skärmen med mera är till dags dato några av de tjänster som 
tjänsteleverantörerna och operatörerna verkligen lyckats sälja. Dessa komplet-
terar kärntjänsten tal och skapar en upplevelse av telefonin. Däremot hade det 
inte gått att sälja enbart de enklare tjänsterna om inte taltjänsten fanns. Stöd- 
och kringtjänster efterfrågas inte av kunden om det inte finns en kärntjänst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Den studerade tjänsten enligt Edvardssons modell över tjänstekonceptet 
(Edvardsson, 1996) 

 
Normann (1992) hävdar att det i många fall är kringtjänsterna som är avgörande 
när kunden ska välja mellan konkurrerande företag i samma bransch. 
Konkurrensen tenderar att gälla kringtjänsterna mer än kärntjänsten. Extra 
tydligt blir detta när konkurrerande kärntjänster i stort sett är eller uppfattas 
vara identiska. Utbyggnaden av GSM-nätet har lett till att alla de tre stora 
mobiloperatörerna har nästan full täckning i stora delar av landet. För de flesta 
kunder skiljer sig därmed kvaliteten på kärntjänsten endast marginellt mellan 
operatörerna. Detta gör enligt Normann att kringtjänsterna kan vara det som 
avgör vilket företag kunden väljer att handla av. Kärntjänsten och kring-
tjänsterna bildar i sitt samspel en helhet som attraherar kunderna. Kärntjänsten 
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tas för given och något mer måste till för att kunna locka kunder, vilket talar för 
behovet av attraktiva kringtjänster. 
 
Litteraturen som behandlar mobila telekomtjänster eller m-commercetjänster 
tenderar att i första hand behandla tämligen avancerade tjänster. Det kan t ex 
handla om finansiella tjänster, webbaserad teknik och tjänster som på olika sätt 
ska hjälpa företag och privatpersoner i deras vardag. Realiteten för många 
tjänsteföretag har än så länge snarare handlat om tämligen enkla tjänster. SMS-
baserade tjänster har dominerat marknaden och beräknas göra det under 
ytterligare ett antal år.46 
 
Även om den studerade tjänsten är betydligt mindre komplex än de tjänster 
som behandlas i litteraturen är tjänstens egenskaper inte unika. De överens-
stämmer ganska väl med hur mobila telekomtjänster i praktiken ser ut och med 
attributen som de har. Trots att mycket av det som skrivs om mobila telekom-
tjänster handlar om mer avancerade tjänster och ofta om företagstjänster har de 
i egenskap av sitt digitala innehåll vissa karaktäristika. Därvid skiljer sig inte den 
studerade tjänsten nämnvärt från andra telekomtjänster. 
 
Det intressanta mot bakgrund av fokuseringen i denna studie är vilken funktion 
tjänsteplattformar kan ha vid utvecklingen av ett tjänstekoncept. Har det någon 
betydelse om tjänsten är en kärn- eller kringtjänst? I ett tidigare avsnitt hävda-
des att förutsättningarna för att använda tjänsteplattformar var annorlunda 
beroende på om det var en kärn- eller kringtjänst. Detta grundades på att en 
kärntjänst inom mobil telekom är mer ensartad till sin karaktär än de många 
kringtjänster som finns och som ofta liknar varandra. Det skulle i så fall tala för 
att plattformar har en mindre betydelsefull funktion vid utveckling av 
kärntjänster, då möjligheten att återanvända någon del från en tidigare tjänst 
skulle vara mindre. Detta behöver emellertid inte stämma. Det som är unikt hos 
en kärntjänst är i första hand tjänstekonceptet. Tjänstesystemet och -processen 
kan ha likheter med andra tjänster, varför ett nyttjande av delar av dessa är 
möjligt.  
 
Den studerade tjänsten är en kringtjänst och många av det studerade företagets 
tjänster är av liknande karaktär, inte särskilt komplexa kringtjänster. Tjänsterna 

                                              
46 2002 skickades ca 1,32 miljarder SMS inom de svenska mobilnäten. SMS stod för närmare åtta 
procent av den totala genomsnittliga intäkten per kund och var förutom tal det enda som genererade 
pengar i näten (PTS, 2003). 
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har dessutom stora likheter med varandra vad gäller vilka kundbehov de 
tillfredsställer och på vilket sätt de gör detta. Det handlar i första hand om 
tämligen enkla nöjestjänster som spel, chat och serier. Två av de skeden som 
identifierats som kritiska är idégenereringen och valet av utvecklingsmetod. En 
förklaring till att de var kritiska och till skedenas utformning är att den 
studerade tjänsten är en kringtjänst. Detta innebär att idégenereringen syftade 
till att finna en idé till en tjänst som kompletterade en befintlig kärntjänst och i 
samverkan med denna bildade en helhet som attraherar kunden. Denna 
idégenerering skiljer sig från om tjänsten som skulle utvecklas var en kärntjänst. 
Som exempel kan nämnas att det var nödvändigt att den som genererade idén 
hade kärntjänsten (taltelefoni) i bakhuvudet så att den nya tjänsten komplet-
terade kärntjänsten. På grund av tjänstens tänkta beskaffenhet fick plattformen 
vid idégenereringen funktionen som synsätt. Idégenereraren såg delar av 
befintliga tjänster, exempelvis tekniska lösningar eller leveranssätt som platt-
formar för den nya tjänsten. Detta tillvägagångssätt var möjligt för att tjänsten 
var en kringtjänst. 
 
Det andra kritiska skedet som nämndes ovan var valet av utvecklingsmetod. 
Även förutsättningarna för detta skede påverkas av att jag betraktar tjänsten 
som en kringtjänst. Valet av utvecklingsmetod ledde fram till att Företaget 
använde den tekniska plattformen. Företaget har många andra tjänster av sam-
ma karaktär och tekniken från dessa återanvänds genom den tekniska platt-
formen. Den tekniska plattformen är inte skapad för att utveckla kärntjänster 
inom mobil telekom, utan för att utveckla kringtjänster som kompletterar 
exempelvis taltelefoni. En av de intervjuade hävdar att Företaget i sin idé-
generering och utveckling blir låsta till kringtjänster som inte är så komplexa. 
Plattformen får i detta skede av utvecklingen funktionen som en enhet, en 
teknisk grund som utgör en del av tjänsten.  
 
 
Tjänstesystemet 

Det empiriska materialet säger inte mycket om hur tjänstesystemet ser ut. 
Därtill är beskrivningen alltför övergripande. Som framgick i kapitel 2 är emel-
lertid tjänstesystemet det av de tre begrepp jag använder för att beskriva 
tjänsten där det är tydligt att tjänsteplattformar skulle kunna ha en viktig 
funktion. Detta eftersom tjänstesystemet i förhållande till tjänsteprocessen och -
konceptet är mer konkret och i viss mån fysiskt i sin karaktär. 
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Trots att materialet rörande tjänstesystemet är begränsat går det att säga något 
om den studerade tjänstens tjänstesystem och möjligheten till nyttjande av 
tjänsteplattformar. Detta går att göra utifrån den indelning av tjänstesystemet 
som användes i kapitel 2, dvs i organisation, kunder, medarbetare och 
fysiska/tekniska resurser (Jönsson, 1995). 
 
Eftersom tjänsten är en telekomtjänst med låg personalintensitet är det två delar 
av tjänstesystemet som har större betydelse än övriga delar för att tjänste-
konceptet ska kunna förverkligas. Det är kunderna och de fysiska/tekniska 
resurserna. Medarbetarnas roll under tjänsteprocessen är liten. Tjänsten uppstår i 
mötet mellan kunden och mobiltelefonen och det studerade företagets med-
arbetare möter därmed inte slutkunden. Plattformar har därför inte fyllt någon 
funktion vid utvecklingen av denna del. Detsamma tycks gälla även för 
organisationen. Även om organisationen framställdes som intressant med 
avseende på tjänsteplattformar (sidan 46) har Företaget inte dragit nytta av de 
möjligheter som kan finnas här. En anledning till detta är att Företaget inte 
arbetar utifrån en plattformsstrategi – som får konsekvenser på bland annat 
organisationen – utan har valt att använda plattformar på ett mer begränsat sätt. 
Det bör poängteras att detta inte innebär att organisationen eller medarbetarna 
är oviktiga delar av tjänstesystemet, bara att de i det aktuella fallet med den typ 
av tjänst som studerats inte tillhör de mest intressanta delarna med avseende på 
tjänsteplattformars funktion. 
 
De två återstående delarna av tjänstesystemet – kunderna och de tekniska 
resurserna – är av större betydelse för att identifiera tjänsteplattformars 
funktion i tjänsteutvecklingen. Som framgick i kapitel 2 är kunderna en viktig 
del av tjänstesystemet, inte minst när tjänsten uppstår i ett möte mellan kund 
och en teknisk lösning, exempelvis en mobiltelefon. Att lära kunden ett visst 
beteende är centralt för att tjänsterna ska fungera på det sätt som är tänkt. Detta 
beteende, alltså hur kunden förhåller sig till tjänsterna, hur han eller hon 
använder dem osv, drog Företaget nytta av vid utveckling av den nya tjänsten. 
Företaget såg därmed kunderna och deras beteende som en plattform för 
utvecklingen av den nya tjänsten. Att Företaget såg kunderna som en plattform 
innebär att plattformen fungerade som ett synsätt. 
 
Den tekniska plattform utgör basen i de tekniska resurser som Företaget 
använder sig av. Tjänstens karaktär gör att lokaler och andra fysiska resurser 
inte är viktiga. Det centrala är istället de tekniska resurserna i form av 
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exempelvis den tekniska plattformen samt server- och överföringskapacitet för 
att kunna tillhandahålla stora datamängder på kort tid. På detta område har 
Företaget på ett mycket tydligt sätt arbetat med hjälp av en tjänsteplattform, 
den tekniska plattformen. 
 
 
Tjänsteprocessen 

Ett exempel på det jag valt att kalla för plattformssynsätt, är att lyfta ut någon 
eller några av de processer som utgör en tjänst för att se om dessa kan utgöra 
grund för en ny tjänst. Därför är tjänsteprocessen i högsta grad intressant med 
avseende på tjänsteplattformar. Det studerade företaget tillhandahöll sedan 
tidigare en tjänst som bestod av en specifik kedja av aktiviteter, en 
tjänsteprocess. Vad man gjorde när den nya tjänsten utvecklades var att 
identifiera dessa aktiviteter och låta dessa utgöra grund för en ny tjänst. Även 
om den nya tjänsten ses just som en ny tjänst och inte en utveckling av en 
befintlig tjänst bestod den i stort av en liknande kedja av aktiviteter. Företaget 
såg den befintliga tjänsteprocessen som en plattform vid utvecklingen av en ny 
tjänst. Utseendet på den nya tjänsten i övrigt skiljer sig mycket från den gamla, 
men den grundläggande processen är densamma. 
 
 
Typ av tjänst 

Tjänsten är, som tidigare påpekats, inte en helt ny tjänst utan har sitt ursprung i 
en enklare version av tjänsten. Den tidigare versionen utvecklades ett par år 
före den studerade tjänsten. Tjänsten är att betrakta som en förbättring och 
utveckling av en befintlig tjänst, snarare än en ”new-to-the-world-service” 
(Booz m fl, 1982). Detta har betydelse för flera delar av processen. 
Idégenereringen är kanske den del där detta tydligast framgår, då kunden som 
genererar idén till tjänsten sedan tidigare är kund hos Företaget och har nyttjat 
den förra versionen av tjänsten. Utan den förra tjänsten hade därmed inte 
idégenereringen gått till så som den gjort. 
 
Även under de fortsatta faserna av utvecklingen är det rimligt att anta att det 
haft betydelse att Företaget haft en liknande tjänst i sortimentet sedan tidigare. 
Lärdomar från denna tjänst har kunnat utnyttjas vid utvecklingen av den nya 
tjänsten. 
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Avsnitten om koncept, system och process har behandlat tjänsten (och till viss 
del utvecklingen av denna) utifrån en indelning av tjänsten i tre begrepp. 
Diskussionen speglar emellertid inte den process under vilken tjänsten 
utvecklades. Detta görs istället genom att utgå från de faser som genomgås 
under utvecklingsprocessen. I diskussionen som följer görs detta med hjälp av 
Jönssons (1995) modell. 
 
 
Tjänsteutvecklingsprocessen  

Jönssons (1995) och andra modeller som beskriver tjänsteutvecklingsprocessen 
kan se alltför förenklade ut vilket skulle innebära att de överensstämmer illa 
med verkligheten. Utgångspunkten har emellertid varit att Jönssons modell har 
relevans när vi studerar tjänsteutvecklingsprocessen i den här uppsatsen. Viktigt 
att se är därför på vilket sätt modellen hjälper mig att undersöka tjänsteplatt-
formars funktion under processen.  
 
Skissen över den studerade utvecklingsprocessen innehåller sju moment: (1) 
tjänsteidé, (2) produktbeskrivning, (3) teknik, (4) innehåll/content, (5) 
produktkalkyl, (6) kravspecifikation och (7) utveckling. Redan detta är 
naturligtvis en förenklad bild av verkligheten, ett sätt att sammanfatta de 
aktiviteter som ägt rum. Jönssons (1995) modell är än mindre komplex och så 
förenklad att den kan tyckas oanvändbar för att analysera en avancerad process. 
Jag anser ändå att den är användbar för att analysera den studerade processen. 
 
Jag inleder med att, utifrån faserna i Jönssons modell, finna motsvarigheterna i 
den studerade processen. Därefter placeras de identifierade kritiska skedena in i 
beskrivningen av processen för att slutligen ange vilken funktion tjänsteplatt-
formar fyller under de olika faserna. Jag får då fram följande tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1 Tjänsteutvecklingsprocessens faser, kritiska skeden och plattformars funktion 

 
Två av faserna i Jönssons modell, idéfasen och utformningsfasen, är relativt 
lätta att hitta motsvarigheter till i skissen över den studerade processen medan 
de övriga faserna inte har lika tydliga motsvarigheter. Redan i idéfasen har 
tjänsteplattformar stora förutsättningar att fylla en framträdande funktion. Ett 
plattformssynsätt kan vara avgörande för vilka idéer som genereras. Genom att 
se befintliga tjänster eller delar av dem som plattformar kan idéer till nya tjänster 
skapas. Det har dock framgått att även vid framtagningen av produkt-
beskrivningen, som egentligen kan sägas vara en förlängning av idé-
genereringen, är det möjligt att använda sig av principerna för tjänsteplatt-
formar. Under idégenereringsfasen fungerar plattformen som ett synsätt. 
Idégenereraren, som kan finnas inom Företaget eller externt, ser något som en 
plattform för att på detta sätt skapa idéer till en ny tjänst. 
 
Den första bearbetningen av idén och därmed skrivandet av en 
produktbeskrivning ingår också i fasen. Det gör idéfasen än mer central för 
plattformsanvändning, då både själva idégenereringen och skrivandet av 
produktbeskrivningen är tillfällen då ett plattformssynsätt är användbart. 
 
Skissen över den studerade tjänsteutvecklingsprocessen innehåller ingen explicit 
projektbildningsfas. Det finns förklaringar till detta. Företaget har som huvud-
saklig verksamhet att utveckla tjänster. Organisationen är därför till stor del ut-
formad just för detta ändamål. Det gör att när en idé till en tjänst kommer in i 
Företaget påbörjas ingen stor process med att organisera en projektgrupp kring 
tjänsten. En produktchef knyts till tjänsten och denne person är egentligen den 
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ende som följer tjänsten genom hela utvecklingsprocessen. Han gör produkt-
beskrivningen ensam eller med hjälp av de personer han finner lämpliga, han tar 
tjänsten vidare till teknikchefen som bedömer de tekniska möjligheterna och 
tidsåtgången för teknikerna, han kontrollerar innehållsfrågorna med innehålls-
ansvarig osv. Det gör att organiseringen kring tjänsteutvecklingen mer liknar en 
linjeorganisation än en projektorganisation. Varje funktion i linjen har sin 
uppgift och ”fyller på” tjänsten i utvecklingsprocessen med sitt respektive 
innehåll. Detta motsäger enligt min mening inte den tidigare diskussionen om 
engagerade deltagare i processen. 
 
Den studie som ligger bakom Jönssons modell gjordes på Ericsson Infocom 
Consultants AB. I princip all deras verksamhet bedrevs i projektform. De hade 
med andra ord en tradition av att organisera sig i projekt och varje 
kunduppdrag definierades och genomfördes som ett projekt. I denna studie 
lyckades Jönsson i en av de fyra studerade tjänsterna identifiera en 
projektbildningsfas. 
 
I det företag vars tjänsteutvecklingsprocess ligger till grund för min studie är 
organiseringen och arbetssättet annorlunda. Då den studerade tjänsten utveckla-
des fanns ett mycket stort utbud av tjänster. Tjänsterna utvecklades enligt en 
löpande band-princip. Då finns det inte utrymme för eller anledning till en 
projektbildningsfas. De tjänster som utvecklades på Ericsson Infocom var 
omfattande och avancerade konsulttjänster, medan de tjänster som Företaget 
utvecklar är förhållandevis enkla, nästan standardiserade tjänster. 
 
Utifrån dessa två exempel tycks det finnas två dimensioner som har betydelse 
för om det går att tala om en projektbildningsfas i tjänsteutvecklingsprocessen; 
(1) företagets ”ordinarie” organisation och (2) tjänsternas utseende/omfattning. 
 
De moment som finns angivna som motsvarande Jönssons projektbildningsfas 
är dock sådana att de är av utformnings-/utvecklingsförberedande karaktär. I 
Jönssons fall handlade dessa förberedande åtgärder om att bilda en 
projektgrupp som skulle driva projektet, medan det i det aktuella fallet handlar 
om ekonomiska, tekniska och innehållsmässiga bedömningar och planer. Syftet 
med uppgifterna som utförs är alltså liknande men skiljer sig ändå åt beroende 
på tjänstens utseende. Även om det är svårt att finna en direkt motsvarighet till 
projektbildningsfasen under den studerade processen är de moment som 
angetts som motsvarigheter till denna fas i högsta grad intressanta ur ett 
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plattformsperspektiv. Såväl de tekniska som de ekonomiska bedömningarna 
görs med hänsyn till att ett plattformssynsätt tillämpas och att den tekniska 
plattformen används vid utvecklingen. 
 
Jönssons nästa fas – utformningsfasen – motsvaras i den studerade processen 
av den tekniska utvecklingen av tjänsten. Då används den tekniska plattformen, 
vilket är den tydligaste tillämpningen av en tjänsteplattform. Den tekniska 
plattformen fungerar som en förhållandevis konkret del av tjänsten, en grund 
för tjänsten som i mycket liknar det sätt på vilket en produktplattform utgör en 
enhet i en fysisk produkt. 
 
Arbetet som gjorts ser på tjänstens utveckling fram till och med den tekniska 
utvecklingen och tar inte upp implementeringen av tjänsten i någon stor 
utsträckning. Det gör att Jönssons implementeringsfas till viss del hamnar 
utanför studiens omfattning. Implementeringen handlar i det studerade fallet 
om att tjänsten lanseras på ett antal kunders webbplatser där slutanvändarna 
kommer åt dem. Företaget säger sig inte leverera tjänsten till sina kunder. Man 
väljer istället att säga att man lanserar tjänsten, för att visa att engagemanget inte 
tar slut när tjänsten är utvecklad. Implementeringsfasen är starkt beroende av 
utformningsfasens resultat och användningen av tjänsteplattformar i utform-
ningen, exempelvis den tekniska plattformen, styr implementeringens processer. 
Det är svårt att direkt se några användningsområden för ett plattformssynsätt i 
detta skede av utvecklingsprocessen. Möjligen beror detta på att fokus i studien 
ligger tidigare i processen och att tillfällena därför inte identifierats. 
 
Genom att se på processen utifrån Jönssons modell kan vi säga att det i den 
studerade processen var under tre faser – idéfasen, projektbildningsfasen och 
utformningsfasen – som tjänsteplattformar tillämpades. Detta hindrar emel-
lertid inte att plattformar under andra tjänsteutvecklingsprocesser kan användas 
under alla fyra faser, beroende på tjänsten och hur processen ser ut i övrigt. 
Med det sätt att betrakta fenomenet tjänsteplattformar som jag använt mig av 
finns till exempel möjligheter att anlägga ett plattformssynsätt under processens 
alla faser. 
 
 
Sekventiell utvecklingsprocess 

När jag beskriver utvecklingsprocessen gör jag det med hjälp av en skiss som 
illustrerar de olika steg eller moment som gås igenom under arbetet med att 
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utveckla tjänsten. Även den modell som hänvisas till och som beskriver 
tjänsteutvecklingsprocessen använder samma upplägg. En kritik som riktas mot 
denna sorts modeller och därmed även mot den skiss jag använder för att 
illustrera är att de är alltför sekventiella. Kritikerna hävdar att tjänste-
utvecklingen inte är så sekventiell och ser man på processen på detta sätt missar 
man bland annat samspelet mellan de olika delarna (Sandholm, 1995). Även 
Norling (2003) vänder sig mot att beskriva processen som ett linjärt förlopp, 
från start till slutpunkt. Han hävdar istället att tjänsteutvecklingsprocessen ”kan 
karaktäriseras som en vågrörelse, fram och tillbaka, från centrum ut till olika perifera delar 
och åter” (Norling, 2003). Intressant är huruvida tjänsteutvecklingsprocessen är 
så sekventiell som framgått och i vilken utsträckning det har betydelse för 
användningen av tjänsteplattformar i utvecklingen av nya tjänster. 
 
Bilden av tjänsteutveckling som en linje av på varandra följande skeden kan mot 
bakgrund av ovanstående synpunkter kännas något vilseledande men jag vill 
ändå hävda att tjänsteutvecklingsprocessen i det här fallet de facto är sekventiell 
till stora delar. Det finns vissa delar som behöver avklaras för att kunna 
genomföra nästa moment. Detta är möjligen än tydligare i den process jag 
studerat, där utvecklingen genomförs på ett förhållandevis strukturerat sätt. 
Tjänsten är tämligen enkel och orsakar för det utvecklande företaget inte några 
större avvikelser från det normala. 
 
Detta utesluter inte att vissa moment kan ske parallellt. Beräkningen av den 
tekniska tidsåtgången och hanteringen av innehållsfrågorna är två sådana 
moment som kan ske vid ungefär samma tid, oberoende av varandra. Likaså 
sker försäljningen till kund parallellt med hela processen, dock med viss 
fokusering efter det att produktkalkylen är genomförd. 
 
En av de intervjuade hävdar att just den strukturerade, sekventiella processen är 
ett måste för att kunna utveckla tjänster i stor omfattning. Den modell som 
Företaget använder är utvecklad och förfinad under lång tid, för att bli så 
strukturerad som den är idag. Det finns alltid vissa moment som måste 
genomföras innan andra, varför processen blir sekventiell.  
 
Troligt är att modellerna för att beskriva tjänsteutvecklingsprocesser ser olika ut 
beroende på vilken typ av tjänst som utvecklas. Den sorts tjänst vars utveckling 
har studerats i den här uppsatsen är en tämligen enkel tjänst som utvecklats 
som en av många tjänster av samma karaktär. En jämförelse med varu-
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produktion resulterar i att ett uttryck som löpande band-produktion kan vara 
passande. Det var också tämligen klara förutsättningar rörande tekniken, 
eftersom tjänsten hade den tekniska plattformen som grund. Detta tillsammans 
leder till att processen blir förhållandevis sekventiell och förloppet blir linjärt. 
Självklart fanns det tillfällen då Företaget tog steg tillbaka, eller stannade upp, 
på denna linje, exempelvis för att lösa de tekniska problemen med bild-
formaten. 
 
Det finns ingenting som talar för att en mer strikt sekventiell utvecklingsprocess 
skulle skapa varken bättre eller sämre förutsättningar för att tillämpa ett 
plattformssynsätt. Möjligen kan de olika sätten att betrakta processen, vilket 
kanske snarare är vad det handlar om, ha betydelse för hur vi ser på 
möjligheterna för plattformsanvändning. Betraktas tjänsteutvecklingsprocessen 
som en relativt sekventiell serie skeden kan det vara enklare att identifiera 
tillfällen då tjänsteplattformar är användbara. Ju mer detaljerat specificerade 
dessa skeden är desto klarare tenderar plattformstillfällena dessutom att framstå. 
Eftersom skedena som ingår i processen och dess placering i förhållande till 
varandra då tydliggörs finns det goda förutsättningar att bedöma huruvida dessa 
går att ta sig an med hjälp av ett plattformssynsätt. 
 
En viktig del i analysen är att säga något om vilka problem tjänsteplattformar 
har en förmåga att hantera och vilka begränsningar som finns med att använda 
tjänsteplattformar i utvecklingen av nya tjänster. Detta görs i följande avsnitt 
som svarar på frågan varför företaget använder tjänsteplattformar. 
 
 
Varför tjänsteplattformar? 

Ett val såväl tjänste- som produktutvecklande företag gör är mellan att fokusera 
på standardiserade eller på individualiserade tjänster och produkter. De två 
alternativen kan sägas vara motpoler på en skala där många mellanlägen finns. 
Individualisering i sin extremform innebär att varje tjänst som företaget ut-
vecklar är specifikt anpassad till kundens önskemål. Det har i allmänhet vissa 
konsekvenser, såsom höga utvecklingskostnader, svårigheter att dra lärdomar av 
tidigare utvecklingsarbete och långa utvecklingstider. Samtidigt får varje kund 
det som denne vill ha. Standardiserade tjänster innebär motsatta förhållanden, 
med liten eller ingen anpassning till den enskilde kundens önskemål men i 
gengäld större möjligheter att utveckla tjänsterna snabbare och till lägre 
kostnader. 
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Användningen av tjänsteplattformar kan hantera vissa av de problem som en 
fokusering på individualiserade tjänster medför. Plattformar kan leda till en 
standardisering av tjänsterna eftersom flera tjänster bygger på samma grund. 
Det finns emellertid förutsättningar för att utnyttja tjänsteplattformars egen-
skaper till att utveckla individualiserade tjänster, då plattformarna medverkar till 
att hantera vissa av de problem som det tjänsteutvecklande företaget står inför. 
I arbetet har vissa mönster kunnat identifieras som visar på den inverkan 
tjänsteplattformar kan ha på tjänsteutvecklingsprocessen. Dessa redovisas i de 
följande avsnitten som fyra olika sätt på vilka tjänsteplattformar kan bidra till att 
öka kvaliteten i tjänsteutvecklingen. 
 
 
Minskning av utvecklingstiden 

Grundidén med såväl produkt- som tjänsteplattformar är att det produkt- 
respektive tjänsteutvecklande företaget inte behöver utveckla den nya 
produkten eller tjänsten från ett nolläge. Man har en grund att utgå ifrån, den så 
kallade plattformen. Tjänsteutvecklingsprocessen har ett visst förlopp, ett antal 
faser som genomgås. Kan det tjänsteutvecklande företaget förkorta eller helt 
undvika något eller några av de moment som utvecklingsprocessen innehåller 
kan utvecklingstiden minskas. För Företaget innebär det att man initialt, i 
idégenereringsfasen använder funktioner hos en tidigare, liknande tjänst och att 
man utvecklar tjänsten med hjälp av den tekniska plattformen. Båda dessa 
tillvägagångssätt är viktiga sätt att minska utvecklingstiden. 
 
Något förvånande hävdar Företaget att utvecklingstiden inte är fullt så viktig 
som jag hävdar. 
 

”Om ledtiden är en eller två månader, det är egentligen kanske inte dödligt 
viktigt.”47 

 
En tänkbar förklaring till inställningen som ett sådant påstående bottnar i är att 
Företaget inte har eller har haft problem med utvecklingstiden för sina tjänster. 
En förklaring till detta kan i sin tur vara att Företaget medvetet arbetat med en 
teknisk plattform, dvs en tjänsteplattform som grund för nästan samtliga sina 
tjänster. Eftersom en jämförande studie inte gjorts med ett företag utan 
tjänsteplattform går det inte att föra förklaringarna i bevis men sätter jag den 

                                              
47 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
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intervjuades påstående mot bakgrund av den verklighet som Företaget verkar i 
– en bransch med hög förändringstakt – känns förklaringarna rimliga. Företaget 
har inte upplevt utvecklingstiden för sina tjänster som en kritisk faktor, då de 
haft förmågan att utveckla förhållandevis många tjänster under kort tid. Detta i 
sin tur beror i stor utsträckning på den investering Företaget gjort i att tidigt 
utveckla en stor teknisk plattform. 
 
Även om det är så som den intervjuade hävdar, att det inte är prioriterat för 
Företaget att utveckla tjänsterna på kort tid, har tidsaspekten en stark koppling 
till nästa funktion, kostnaderna för utvecklingen. Med tanke på att den 
huvudsakliga kostnaden under utvecklingen består av personalkostnader torde 
en tjänst som kräver kortare utvecklingstid innebära färre mantimmar och 
därmed lägre utvecklingskostnader. Kostnadsfrågan behandlas vidare i följande 
avsnitt. 
 
 
Sänkning av utvecklingskostnaderna 

En konsekvens av den kortare utvecklingstiden är sänkta utvecklingskostnader. 
För ett vinstmaximerande företag som lever på att utveckla och sälja tjänster är 
utvecklingskostnaderna en viktig post. Utifrån samma logik som ligger bakom 
att tjänsteplattformar minskar utvecklingstiden leder de också till en sänkning 
av utvecklingskostnaderna. Behöver Företaget inte utveckla alla delar av en ny 
tjänst utan kan återanvända delar av befintliga tjänster innebär detta att 
kostnaden för tjänsteutvecklingsprocessen sänks. Under utformningsfasen, då 
den tekniska utvecklingen sker, kan antalet mantimmar minskas då många 
funktioner redan finns utvecklade i den tekniska plattformen. 
 
Företaget hävdar även att användningen av tjänsteplattformar i utvecklingen 
kan leda till sänkta driftskostnader. 
 

”Det kan bli billigare att ’drifta’ tjänsten och man kanske kan tänka sig att 
man har bättre kontroll över att den kapacitetsmässigt hänger med och att 
den funkar som den ska för man har koncentrerat sig på en plattform.”48 

 
Minskade driftskostnader för tjänsten är en konsekvens av att Företaget vet hur 
funktionerna i tjänsteplattformen fungerar, oavsett om det är den tekniska platt-

                                              
48 Tekniskt ansvarig, Företaget. 
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formen eller om det är något som man valt att se som en plattform och använt i 
utvecklingen.  
 
 
Minskning av risktagandet för företaget 

Att se något som plattform och använda denna som en grund för utveckling av 
nya tjänster innebär att man drar nytta av och återanvänder det som man vet 
fungerat i något avseende. Det kan röra sig om en funktion i en befintlig tjänst, 
exempelvis ett leveranssystem. Det tjänsteutvecklande företaget vet att leverans-
systemet fungerat i den befintliga tjänsten. Genom att se leveranssystemet som 
plattform och ha denna som grund för utvecklingen av en ny tjänst minskar 
Företaget sitt risktagande när det gäller leveranssystemets funktionalitet, pålitlig-
het, säkerhet mm. Tjänsterna behöver inte ha mer gemensamt än just leverans-
systemet. 
 
Detsamma gäller användningen av den tekniska plattformen. Som hävdades i 
citatet ovan har Företaget bättre kunskap om bland annat kapaciteten för 
tjänsten beroende på att man vet sedan tidigare hur den tekniska plattformen 
hanterar kapacitetsfrågor. Genom att Företaget använder en plattform där 
många av de tekniska frågorna redan är hanterade minskar Företagets risk vid 
såväl utveckling som drift. 
 
 
Utveckling av kunden som medproducent 

Tjänsteplattformar innebär att det tjänsteutvecklande företaget använder en del 
av en befintlig tjänst som plattform för utvecklingen av nya tjänster eller att 
företaget använder en särskilt utvecklad plattform (det studerade företagets 
tekniska plattform) som grund för utvecklingen av ett antal nya tjänster. Båda 
dessa sätt att arbeta med tjänsteplattformar innebär att flera tjänster kommer att 
ha någon eller några egenskaper eller funktioner som är likadana. Detta skapar 
förutsättningar för att kunden ska känna igen sig i det ögonblick då tjänsten 
uppstår. 
 
En av de saker som kännetecknar en tjänst är att kunden deltar i tillkomsten av 
tjänsten, dvs kunden är medproducent (Bettencourt, 1997). Tjänsten finns inte 
förrän den produceras av säljare och kund gemensamt. Kundens deltagande är 
därmed centralt och det underlättas av att kunden upplever att denne känner 
igen sig i produktionsögonblicket. Genom användningen av tjänsteplattformar 
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skapas förutsättningar för att öka denna igenkänning och därmed utveckla 
kundens medproduktion. Kunden får lättare att ta till sig tjänsten. 
 
Eftersom kundens roll som medproducent är så viktig och helt avgörande för 
att tjänsten ska uppstå är utvecklingen av detta en viktig uppgift hos tjänste-
plattformar. Det skapar förutsättningar för att kunden ska få en bättre upp-
levelse av tjänsten och även – vilket inte är oviktigt – att en inlåsningseffekt 
uppstår. Detta innebär att kunden tenderar att i sina köp vara trogen det företag 
vars tjänster han känner igen. Mest centralt är emellertid att kunden utvecklas 
som medproducent. 
 
Gemensamt för de fyra sätten är att de på olika sätt bidrar till att åstadkomma 
kvalitet i tjänsteutvecklingen hos företaget (Se ex Edvardsson, 1996 för en 
diskussion om kvalitet i tjänsteutveckling). Detta eftersom alla sätten medverkar 
till att hantera problem som tjänsteutvecklaren står inför. 
 
 
Tjänsteplattformars begränsningar 

Det kan framstå som att användningen av tjänsteplattformar vid utveckling av 
nya tjänster enbart har positiva följder för det tjänsteutvecklande företaget. Så 
enkelt är det naturligtvis inte. Användningen av tjänsteplattformar kan också 
begränsa utvecklingsprocessen. I analysen har framgått att det i huvudsak är två 
sätt på vilka tjänsteplattformar fungerat, dvs två funktioner. Begränsningarna 
som tjänsteplattformar medför beror på vilken funktion plattformarna har. 
Företaget anser själva att den tekniska plattformen – dvs plattformen som en 
enhet – gör att utvecklingen delvis blir begränsad. En av de intervjuade går så 
långt att han hävdar att de företag som inte har en teknisk plattform kan ha 
större möjligheter att nå framgång med enskilda tjänster. Företaget blir låst vid 
de resurser som finns i den tekniska plattformen och att gå utanför plattformen 
är inte ekonomiskt försvarbart, då plattformen är en stor investering som måste 
utnyttjas. Huruvida det finns belägg för Företagets oro att andra företag kan 
utveckla mer attraktiva tjänster går emellertid inte att säga med det empiriska 
material jag har tillgång till. 
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Sammanfattning 

Analysen har gjorts i två steg. I det första har sammanlagt fem skeden som på 
olika sätt var kritiska för tjänsteutvecklingsprocessen identifierats. De fem 
skedena är (1) involvering av olika kompetenser, (2) skrivande av kravspecifika-
tionen, (3) etablering av säljkanalerna, (4) idégenereringen och (5) val av ut-
vecklingsmetod. Genom att identifiera dessa kritiska skeden under 
utvecklingsprocessen har jag kunnat se mönster i processen som inte framträtt 
annars. 
 
I det andra steget av analysen söker jag förklaringar till de mönster jag funnit. 
Det görs genom en återkoppling till de begrepp som utgör den teoretiska 
referensramen, i första hand tjänst, tjänsteutveckling och tjänsteplattform. 
Analysen visar att tjänsteutvecklingsprocessen är en relativt sekventiell process 
där ett antal faser genomgås. Av flera orsaker, däribland den utvecklade 
tjänstens karaktär och Företagets strategi, har tjänsteplattformar använts vid ut-
vecklingen av tjänsten. Tjänsteplattformarna har bidragit till att minska ut-
vecklingstiden, sänka utvecklingskostnaderna, minska risktagandet för Företaget 
och att utveckla kunden som medproducent av tjänsten. 
 
Under analysen har tjänsteplattformars olika funktioner vid tjänsteutvecklings-
processen framträtt. Dessa funktioner är fokus i det avslutande kapitlet, där 
arbetets resultat diskuteras och summeras. 
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KAPITEL 6 
 

RESULTATDISKUSSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning och disposition 
I det första kapitlet presenterades problembilden. Det övergripande problemet 
angavs vara att utveckla effektiva tillvägagångssätt och modeller för att utveckla 
nya tjänster i en bransch med hög förändringstakt och stora investeringar. Syftet 
var att beskriva och analysera tjänsteplattformars funktion vid utveckling av 
tjänster inom mobil telekommunikation.  
 
För att hantera dessa frågor har en studie av en tjänsteutvecklingsprocess 
genomförts. Processen beskrivs som ett antal steg, från att en idé till tjänsten 
kommer från en av Företagets kunder, till att tjänsten lanseras. Studien har visat 
att tjänsteplattformar används på olika sätt. Ett sätt att förklara användningen 
av tjänsteplattformar är att beskriva de olika funktioner som dessa kan ha i 
tjänsteutvecklingsprocessen. 
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På grund av att begreppsbilden kring tjänsteplattformar är något oklar är ett 
bakomliggande syfte att bidra till klargöranden på detta område. I kapitel 2 
presenterades de uppfattningar om begrepp och samband dem emellan som jag 
hade med mig in i studien. Förhoppningsvis har dessa uppfattningar utvecklats 
ytterligare under arbetet med studien så att jag därigenom kan ge såväl ett 
teoretiskt bidrag till utvecklingen av begreppet tjänsteplattform som ett 
praktiskt bidrag till de företag som arbetar med tjänsteutveckling. 
 
Detta avslutande kapitel består av en summerande diskussion kring tjänsteut-
vecklingsprocessen och plattformars olika funktioner under denna process. 
Därefter görs ett försök att konkretisera de bidrag som studien givit. Av-
slutningsvis ges förslag till fortsatt forskning på området. 
 
 
Tjänsteutvecklingsprocessen 

Den studerade tjänsteutvecklingsprocessen har ett utseende som i många av-
seenden liknar de modeller över tjänsteutvecklingsprocesser som presenteras i 
litteraturgenomgången. Detta kan bero på i huvudsak två saker; att de modeller 
över tjänsteutvecklingsprocesser som finns beskriver processerna på ett bra sätt 
och därför fångar det empiriska materialet väl eller att jag som forskare tenderar 
att klämma ner det jag observerar i en ram som passar modellerna, t ex genom 
att jag ser på materialet med utgångspunkten att det ska passa modellerna. Det 
som skiljer från modellerna är i första hand att den tjänst jag studerat är en 
enkel, massproducerad tjänst vilket får konsekvenser för utvecklingsprocessen. 
 
Beskrivningen och analysen av processen i fallstudien visar att det finns flera 
tillfällen då ett plattformstänkande tillämpats – exempelvis vid idégenereringen 
och den tekniska utvecklingen – och ytterligare fler då det går att göra troligt att 
plattformstänkandet skulle vara möjligt att tillämpa. Processen för att ta fram 
den tjänst jag studerat initierades av en av Företagets kunder. Vilka tankar och 
resonemang som låg bakom detta hos kunden är inte känt, mer än att de sedan 
tidigare hade sålt den enklare svartvita versionen av tjänsten.  
 
Idégenereringen är kanske det tillfälle under utvecklingsprocessen då ett 
plattformstänkande känns mest lämpat. Det är i alla fall ett av de tillfällen då 
betydelsen och nyttan av detta framträder förhållandevis tydligt. Utifrån 
diskussionerna om att se något som en plattform går det att finna många 
möjligheter att utifrån Företagets befintliga tjänster se något som plattform hos 
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dessa och låta dessa plattformar ligga till grund för nya tjänster. Det är detta 
som i uppsatsen kallats för ett plattformssynsätt. Av tjänsteutbudet att döma är 
det också troligt att Företaget arbetat på detta sätt tidigare. Många av tjänsterna 
tycks vara genererade utifrån vad som fungerat bra i tidigare tjänster. Man har 
med andra ord sett det som fungerat bra som plattformar. Företagets tjänsteut-
bud är omfattande men många av tjänsterna är lika varandra när det gäller 
grundfunktionalitet, vilket styrker påståendet om plattformstänkande. 
 
Under arbetet med produktbeskrivningen, en specificering av tjänsteidén, ser vi 
att Företaget drar nytta av tidigare tjänster och deras utvecklingsprocesser. Vid 
framtagandet av produktbeskrivningen funderar man igenom vad som fungerat 
väl vid tidigare tillfällen och utnyttjar det i den mån det går. När tjänsteut-
vecklingsprocessen går vidare och Företaget så småningom står inför arbetet 
med den tekniska utvecklingen har Företagets tekniska plattform den självklara 
huvudrollen. Det finns således flera tillfällen under processen då tjänsteplatt-
formar används eller plattformssynsätt tillämpas.  
 
 
Två sätt att arbeta med plattformar i tjänsteutvecklingen 

Som nämnts har Företaget en teknisk plattform som grund för i stort sett alla 
tjänster i sin tjänsteportfölj. Dessutom använder man sig av vad jag kallar ett 
tjänsteplattformssynsätt vid idégenerering och utveckling av dessa idéer. Det 
innebär att Företaget på två olika sätt använder sig av plattformar i tjänste-
utvecklingen. Båda sätten bygger på samma grundtanke, dvs om plattformar 
som ett sätt att utveckla tjänster eller varor på ett mer kostnads- och tids-
effektivt sätt. Tillvägagångssätten och sätten att tillämpa denna grundtanke 
skiljer sig dock åt. 
 
 
Den tekniska plattformen 

Den tekniska plattformen – ”The XXX Mobile Application Platform”49 – är 
resultatet av en medveten och omfattande uppbyggnad av en stor teknisk 
grund, en ”koloss” som en anställd uttrycker det. Även om plattformen ligger 
till grund för utveckling av tjänster är det min uppfattning att den i många 
avseenden kan liknas vid en produktplattform. Den utgör en form av botten-
platta som i sin utformning är snarlik dem i produktutveckling. Skillnaden är att 
                                              
49 XXX = Företagsnamnet. 
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Företagets tekniska plattform utgörs av ett digitalt innehåll istället för det mer 
fysiska innehållet som bildar en traditionell produktplattform. 
 
Den tekniska plattformen är den ram inom vilken alla utvecklingsprojekt måste 
hålla sig. De tjänsteidéer som inte kan förverkligas inom denna ram utvecklas 
inte. Antingen säljs de som koncept eller så avbryts projektet på ett tidigare 
stadium. Plattformen sätter gränserna för vad som är möjligt. Det är oklart 
huruvida produktgruppen på Företaget ser plattformen som en begränsning 
men det tycks som att det finns en – medveten eller omedveten – vetskap om 
de tekniska begränsningar man har att röra sig inom. 
 
Ett tänkbart tillvägagångssätt är det motsatta, att man ser på den tekniska 
plattformen och funderar på vad man kan göra utifrån denna, dvs att se på 
plattformen som en möjlighetsskapande grund. Det tycks emellertid som att 
man inte använder plattformen på detta sätt för att utveckla nya tjänster. 
 
 
Plattformssynsätt 

Att använda ett plattformssynsätt är som nämnts ett helt annat sätt att arbeta 
utifrån en plattform. Detta sätt används också i Företaget. Plattformssynsättet 
är egentligen helt skiljt från den tekniska plattformen. Det är istället ett sätt att 
tänka, att angripa de problem som uppstår under hela tjänsteutvecklings-
processen, inte minst vid idégenereringen. Företaget använder detta synsätt på 
ett ”semistrukturerat” sätt. Man hävdar att man inte medvetet tänker på detta 
sätt men en granskning av den tjänsteportfölj man byggt upp och det som i 
övrigt framkommit i intervjuer med anställda på Företaget tyder på att detta de 
facto är en av de vägar man går för att finna nya idéer och för att vidareutveckla 
dessa. Ett exempel på detta är det sätt på vilket man ständigt arbetar med 
idégenerering. Man ser då på vad som fungerat tidigare och varför detta 
fungerat, och försöker få fram idéer till nya tjänster utifrån detta, utan att man 
ser detta som ett plattformssynsätt. 
 
 
Slutsatser av de båda sätten 

Båda sätten att arbeta på handlar om att utnyttja plattformens fördelar. 
Minskade utvecklings- och tillverkningskostnader, minskad utvecklingstid och 
utveckling av kunden som medproducent är några av de fördelar som kan hän-
föras till båda sätten att arbeta. 
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Den tekniska plattformen är i flera avseenden en begränsning i 
tjänsteutvecklingen. Den tekniskt ansvarige på Företaget uttrycker det som att 
”de som inte haft så mycket tanke på plattformar kan många gånger ha en större hitpotential 
egentligen.”. Eftersom den tekniska plattformen har ett begränsat innehåll som 
tjänsterna måste hålla sig inom blir också funktionaliteten begränsad. Kraftigt 
förenklat kan vi säga att Företaget tvingas utveckla de tjänster som den tekniska 
plattformen kan hantera snarare än de tjänster som skulle kunna ha den största 
framgångspotentialen. Det behöver emellertid inte finnas något motsats-
förhållande mellan dessa båda. Dessutom har Företaget genom den tekniska 
plattformen möjlighet att utveckla fler tjänster och mer kostnadseffektivt, så att 
de inte nödvändigtvis behöver de enstaka tjänster som skulle kunna locka flest 
slutkunder.  
 
Ett plattformssynsätt, såsom jag beskriver det, får helt andra följder. Ett sådant 
angreppssätt innebär ju att man tar utgångspunkt i vissa delar av en befintlig 
tjänst, dvs den eller de delar man finner användbara, men inte att man är 
begränsad till dessa. Hårdraget kan vi säga att den tekniska plattformen är en 
begränsande enhet och att ett plattformssynsätt är ett möjlighetsskapande 
arbetssätt. 
 
 
Tjänsteplattformars olika funktioner 

I det inledande kapitlet presenterades begreppet tjänsteplattformar och några 
olika sätt att betrakta dessa. I litteraturgenomgången utvecklades detta 
resonemang, bland annat diskuterades ett plattformssynsätt. Med utgångspunkt 
i det empiriska materialet finns det anledning att ytterligare utveckla den 
diskussionen. Tjänsteplattformar har såväl genom litteraturgenomgången som i 
arbetet med det empiriska materialet visat sig vara ett begrepp och fenomen 
som saknar entydig innebörd. I huvudsak två olika sätt på vilka tjänste-
plattformar används har identifierats. Utifrån detta kan sägas att 
tjänsteplattformar har haft två olika funktioner vid utvecklingen av den mobila 
telekomtjänst som granskats i den här studien. De båda funktionerna är som 
enhet och som synsätt. I analyskapitlet illustrerades dessa funktioner tydligt vid de 
två kritiska skeden som jag identifierade. Under idégenereringen visade sig 
tjänsteplattformars funktion som synsätt och vid val av utvecklingsmetod fram-
gick att den tekniska plattformen fungerade som en enhet. 
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Tjänsteplattform som en enhet 

Det studerade företaget använder en teknisk plattform som ligger till grund för 
samtliga tjänster Företaget utvecklar och är en anledning till att Företaget 
kunnat utveckla tjänster i den omfattning som skett. Plattformen är utvecklad i 
förväg just i syfte att fungera som grund för ett stort antal tjänster. Den blir en 
av flera enheter som tjänsten består av. Den tekniska plattformen är därmed så 
nära en fysisk enhet man kan komma när man arbetar med digitala produkter. 
Drar vi parallellen till produktutveckling så liknar Företagets tekniska plattform 
exempelvis bottenplattan till en bil. 
 
Att en tjänsteplattform fungerar en enhet är nog något som är förhållandevis 
enkelt att ta till sig och förstå. Det är denna funktion som vi spontant tänker 
oss att plattformen har. Därför är det viktigt att poängtera att detta endast är en 
av två funktioner som jag i denna uppsats konstaterat att tjänsteplattformar har 
haft. 
 
 
Tjänsteplattform som ett synsätt 

Ett sätt att se på tjänsteplattformar i samband med en tjänsteutvecklingsprocess 
är som nämnts att använda ett plattformstänkande eller plattformssynsätt. Det 
studerade företaget gör detta i vissa avseenden. Plattformssynsätt är ett abstrakt 
begrepp som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha ett konkret exempel att 
applicera det på. Detta blir särskilt tydligt vid en jämförelse med den andra 
funktionen som identifierats, tjänsteplattform som en enhet, som är mer på-
taglig i sin karaktär. Analysen har visat att den studerade tjänsteutvecklings-
processen innehåller flera tillfällen då ett plattformssynsätt tillämpas och skulle 
kunna tillämpas. Det handlar om att försöka se plattformarna i den befintliga 
verksamheten (se något som plattformar) och dra nytta av det. Exemplet nedan 
är ett fiktivt företag och tjänst, ett tänkbart scenario baserat på erfarenheterna i 
denna uppsats. 
 

Företaget A har utvecklat och säljer en tjänst som innebär ett enklare spel 
levererat till mobilen via MMS. Spelet är av engångskaraktär vilket innebär att 
användaren betalar en avgift första gången han laddar hem spelet och för att 
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kunna spela det igen måste han beställa en kod som skickas via SMS. Tjänsten 
betalas genom Premium SMS.50 
 
När företaget står inför utmaningen att utveckla nya tjänster kan företaget dra 
nytta av erfarenheterna från speltjänsten. Företaget kan se ett antal ingredienser i 
den befintliga tjänsten som plattformar, dvs grunder för vidare utveckling av flera 
olika tjänster. Man kan till exempel utgå från det ganska udda leverans- och 
betalningsupplägget man har i speltjänsten. Vilka andra tjänster kan tänkas som 
kan använda detta leverans- och betalningssätt? Detta sätt kan företaget och man 
har upparbetat rutiner för att hantera det. Man har därmed en tjänsteplattform 
som man kan utgå ifrån för att hitta idéer till flera olika tjänster. 
 
Ett annat alternativ är att man utgår från det spel som den första tjänsten består 
av. Detta spel, med dess eventuella karaktärer och dess innehåll, kan företaget 
och förhoppningsvis även användarna. Hur kan företaget använda detta spel i 
någon annan tjänst? Kan man göra en enkel SMS-baserad variant på samma spel? 
Kan spelet utvecklas till en webbaserad tjänst? Nu är det spelidén och dess 
innehåll som företaget ser som en plattform. 
 
Så här kan företaget gå vidare på ett strukturerat sätt för att få nya idéer och för 
att utveckla tjänster.  

 
I den teoretiska genomgången av plattformar framgick att man inom produkt-
utveckling talar om plattformsstrategi och att plattformar för att få mesta 
möjliga genomslag ska genomsyra hela organisationen (Muffatto, 1999). Det 
kan diskuteras huruvida det studerade företaget har en sådan strategi eftersom 
de bygger stora delar av sin tjänsteutvecklingsverksamhet kring en teknisk platt-
form. Jag hävdar emellertid att detta inte är detsamma som Muffatto avser med 
plattformsstrategi. I Företagets fall är den tekniska plattformen inte grunden för 
en strategi utan en teknisk enhet som sätter ramarna för vilka tjänster man kan 
utveckla. Snarare än en plattformsstrategi har man ett arbetssätt som präglas av 
både den tekniska plattformen och ett plattformssynsätt. Vi ser exempel på 
detta i det studerade fallet där den tekniska plattformen inte bara blivit en enhet 
som man bygger tjänsterna utifrån. Den har också blivit ett självklart inslag i 
arbetet med tjänsteutveckling. Man bygger upp arbetet på ett sätt som sätter 
plattformen på en central plats i tjänsteutvecklingsprocessen. 
 
 

                                              
50 Premium SMS är ett SMS som sänds till ett tre-, fyr- eller femsiffrigt nummer och som ofta har en 
högre taxa än den rådande trafiktaxan (PTS, 2003). Premium SMS är ett vanligt sätt att betala för 
mobila telekomtjänster. 
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Bidrag 

En självklar fråga för en uppsats av den här karaktären är vilket eller vilka 
bidrag den ger, dvs på vilket sätt den utvecklar kunskapen inom något område. 
Det är naturligtvis upp till läsaren att ha en uppfattning om vilket bidraget är 
och hur stort detta är men jag har valt att dela in det tänkbara bidraget från den 
här studien i två delar; teoretiskt och praktiskt bidrag. 
 
 
Teoretiskt bidrag 

Som framgått genom i stort sett hela uppsatsen är tjänsteplattformar och till 
viss del även produktplattformar områden som är förhållandevis dåligt ut-
vecklade teoretiskt. Det som finns i litteraturen om tjänsteplattformar behandlar 
praktiska tillämpningar av dessa. Begreppsdiskussioner, klargöranden och 
tydliga ställningstaganden saknas. I tjänsteutvecklingslitteraturen har fokus de 
senaste åren allt oftare riktats mot utveckling av den typ av tjänster som ingår i 
den här studien. Det handlar exempelvis om utveckling av digitala tjänster, 
högteknologiska tjänster, telekomtjänster eller mer allmänt utveckling av 
tjänster ”i den nya ekonomin”. Behandling av tjänsteplattformar ingår i mycket 
liten utsträckning i denna litteratur. Jag har inte funnit någon studie som 
behandlar tjänsteplattformar och dess funktioner på det sätt som jag gör i 
denna uppsats. 
 
Ovanstående visar att det går att peka på en kunskapslucka rörande använd-
ningen av plattformar i en tjänstekontext. Det är min förhoppning att delar av 
denna lucka fylls med hjälp av det som presenteras i uppsatsen. Framför allt 
handlar det om att uppsatsen inleder en diskussion kring begreppet tjänste-
plattform och vidgar dess innebörd till att inte bara vara en gemensam grund i 
form av en enhet snarlik en produktplattform. Genom att använda begreppet 
plattformssynsätt lämnas utrymme för en annan syn på hur tjänsteplattformar 
kan användas. 
 
 
Praktiskt bidrag 

Tjänsteplattformar har inte använts länge i utvecklingen av nya tjänster (Meyer 
och DeTore, 2001; Sundgren, 1999). Vissa företag säger nu att de arbetar med 
hjälp av eller tillhandahåller en tjänsteplattform. Vad de egentligen tillhanda-
håller är emellertid ofta oklart, då en diskussion kring fenomenet så gott som 
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alltid saknas. Ofta avses plattformar som liknar det studerade företagets 
tekniska plattform. Utöver dessa företag finns det ett antal företag som arbetar 
med tjänsteutveckling på sätt som kan sägas präglas av ett plattformssynsätt, 
utan att företaget satt denna beteckning på arbetet. Så är till exempel fallet på 
det studerade företaget, där man har ett tillvägagångssätt som jag kopplar till 
tjänsteplattformar. De anställda själva ser den tekniska plattformen som den 
enda kopplingen till tjänsteplattformar. 
 
Förhoppningsvis kan den här studien och resultaten av den leda till att tankarna 
kring tjänsteplattformar utvecklas och i första hand kring det jag kallar 
plattformssynsätt. Genom att berika tjänsteutvecklingsarbetet med de begrepp 
och de tillämpningar jag visat upp kan företagens arbete förändras, förhop-
pningsvis i en positiv riktning. Nyttan av att sätta namn på och förtydliga de 
processer som pågår i Företaget är svår att direkt värdera. En medvetenhet om 
vad man gör och hur detta kan struktureras ytterligare torde dock kunna skapa 
förutsättningar för processer som är värdeskapande i högre grad än utan denna 
medvetenhet. 
 
Det studerade företagets tjänsteutvecklingsprocess passar väl in i de modeller av 
tjänsteutvecklingsprocesser som finns och känns därmed ”traditionell” i viss 
mening. Inga större överraskningar uppenbarar sig. Det gör också att de 
observationer som gjorts och de lärdomar som dragits under studien sannolikt 
går att lyfta från det specifika fallet till mer allmänt gällande utvecklingen av 
tjänster av liknande karaktär. 
 
Som framgår i metodkapitlet har fallet valts för att det förväntas bidra till 
förståelsen av det vi är intresserade av, dvs tjänsteplattformar. Det primära 
intresset rör tjänsteplattformar. Fallet är endast intressant för att det spelar en 
stödjande roll för att förstå dessa. Det är först då fallet hjälper oss att förstå 
tjänsteplattformars användning som studien av detsamma har sitt berättigande. 
Det är min uppfattning att fallstudien har bidragit till att förståelsen rörande 
tjänsteplattformar i en tjänsteutvecklingsprocess ökat. 
 
Eftersom studien gjorts på ett företag i en bransch där en stor mängd företag på 
olika sätt arbetar med tjänsteutveckling kan jag inte med säkerhet säga något om 
hur andra företags tjänsteutvecklingsprocesser ser ut. Det är emellertid rimligt 
att anta att det finns ett stort antal företag som inte på något sätt arbetar med 
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tjänsteplattformar eller drar nytta av de fördelar som tankarna bakom dessa kan 
ge.  
 
De företag som, likt det studerade företaget, är rena tjänsteutvecklingsföretag 
kan grovt delas in i sådana som utgår från en plattform (som det studerade 
företaget) och de som utgår från sina tjänster. Det innebär att det finns många 
företag som fått en idé om en tjänst och som utgått därifrån utan tanke på att 
bygga plattformar. Antingen bygger hela företaget på denna enda idé och tjänst 
eller också får de nya idéer som – helt oberoende av den första tjänsten – 
utvecklas från start.  
 
Under inledningen av denna studie genomfördes intervjuer hos en operatör 
rörande deras tjänsteutveckling. Det visade sig att deras tjänsteutvecklings-
process hade ett mycket tydligt plattformssynsätt, där plattformarna bestod av 
de koncept som låg till grund för ett stort antal tjänster. Man använder inte 
begreppet plattform men med mitt sätt att betrakta plattformar är konceptet 
den plattform man utgår från vid utvecklingen av nya tjänster. Situationen har 
tidigare varit en annan men idag ser utvecklingen ut på det sätt som illustreras i 
figuren nedan (Figur 11). 
 
 
 
 
 
Figur 11 Tjänsteutvecklingsprocess hos en specifik operatör 

  
Denna utgångspunkt bidrar till att varumärket och konceptet stärks och att alla 
nya tjänster som utvecklas ligger i linje med det som varumärket signalerar. 
Tekniken för att utveckla tjänsterna kan variera, likaså målgrupper, utformning 
mm. Den tydliga gemensamma nämnaren är att tjänsterna håller sig inom 
ramen för vad respektive koncept representerar. 
 
 
Bidrag för Företaget 

Detta är ingen konsultrapport som ska hjälpa Företaget att utveckla tjänster på 
ett nytt sätt. Studien har gjorts utifrån ett syfte att beskriva och analysera 
tjänsteplattformars funktion. För att uppnå detta syfte har bland annat ett 
specifikt företags process för att utveckla en tjänst studerats. Fokus har varit att 
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undersöka just denna utvecklingsprocess och inte hur företaget utvecklar 
tjänster i allmänhet, även om också sådan information framkommit under 
arbetets gång. Den typ av fallstudie som genomförts har diskuterats i tidigare 
avsnitt, men kort kan sägas att fallet i en sådan studie är av mer sekundär 
karaktär medan fenomenet som fallstudien syftar till att belysa – i det här fallet 
tjänsteplattformar – är av primärt intresse. Det får även till följd att studiens 
bidrag till Företaget är begränsat.  
 
 
Fortsatt forskning 

Eftersom detta är en licentiatuppsats finns det gott om möjligheter att utveckla 
mina resultat. Flera spår är tänkbara inom ramen för doktorsavhandlingen. Den 
studie som genomförts och som presenteras i denna uppsats ger svar på vissa 
frågor men likväl ger den upphov till många nya. Är resultaten representativa 
för tjänsteutvecklande företag? Går det att observera några mätbara 
ekonomiska konsekvenser av tjänsteplattformar? Kan tjänsteplattformar ut-
veckla tjänsteutvecklingen på andra sätt än rent ekonomiska? 
 
Tjänsteplattformar är ett förhållandevis nytt och outforskat fenomen. Denna 
uppsats har tagit mig en bit på vägen mot att skapa en förståelse för fenomenet. 
Förhoppningsvis kan jag i nästa steg gå vidare med de resultat jag uppnått i 
denna studie som grund och bygga vidare. Mer fokus kan då riktas mot platt-
formsbegreppet och något mindre på allmänna diskussioner kring tjänste-
utveckling. 
 
Med de fördelar som plattformar visat sig ha inom produktutveckling och de 
fördelar som lyfts fram även för tjänsteplattformar finns förutsättningar att 
plattformar blir ett lika självklart inslag i tjänsteutveckling som i produkt-
utveckling. Det är därför troligt att det finns såväl möjligheter som behov av att 
utföra ytterligare studier av tjänsteplattformar i utvecklingen av nya tjänster. 
 
De två funktioner som identifierats har båda förutsättningar att ligga till grund 
för utveckling och fördjupning i fortsatt forskning. Tjänsteplattformars 
funktion som en enhet kan fördjupas genom att koppla forskningen till 
produktutveckling, där plattformar har denna funktion. Det har också framgått 
att det är denna funktion som många tjänsteplattformar har idag och det torde 
vara möjligt att erhålla intressanta forskningsresultat genom att studera detta 
ytterligare. En mer omfattande studie av tjänsteplattformars funktion som 
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enhet är således tänkbar. I detta sammanhang kan det vara fruktbart att studera 
hur kunder involveras i utvecklingen av nya tjänster och om tjänsteplattformar 
underlättar eller försvårar kundsamverkan och användarinvolvering. 
 
Även den andra funktionen som identifierats är möjlig att fördjupa i fortsatt 
forskning. Att anlägga ett plattformssynsätt – att se något som plattform – har 
visat sig vara ett empiriskt förekommande fenomen som inte är teoretiskt 
utvecklat. En inledande teoretisk utveckling görs i denna uppsats. Denna kan 
emellertid utvecklas ytterligare och detta är lämpligt att göra med utgångspunkt 
i tjänsteutvecklingslitteraturen. Båda de nämnda alternativen förutsätter ett mer 
omfattande empiriskt material än vad som varit fallet i det här arbetet. Studierna 
förutsätter inte att det empiriska materialet kommer från företag inom telekom-
munikation. 
 
I sammanfattning finns det goda förutsättningar att fortsätta forskningen om 
tjänsteplattformar. Det torde finnas förutsättningar för ytterligare intressanta 
bidrag, såväl empiriska som teoretiska. 
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BILAGA 1  
MOBIL TELEKOM - 

BRANSCHSTRUKTUR  
 
 

Mobila industrins branschstruktur 
Heickerö (2003) delar in den mobila industrin i tre kategorier; tillverkare av 
infrastruktur, system och utrustning, terminalleverantörer samt operatörer. 
Utöver dessa hör till branschen även regulatörer (PTS) samt standardiserings-
organisationer. 
 
De mest kända systemtillverkarna är Ericsson, Nokia, Motorola, Alcatel och 
Siemens, som alla säljer de produkter och tjänster som ingår i ett mobilt nätverk 
inklusive terminaler (Heickerö, 2003). Det finns även företag som säljer delar av 
infrastrukturen. Terminalleverantörer är de företag som märks mest på 
konsumentsidan och förutom ovan nämnda finns bland andra Samsung och 
Sony Ericsson. 
 
Operatörerna svarar för driften av de mobila näten. De bedriver även 
utveckling och försäljning av tjänster. Operatörerna kan vara internationella (ex 
Vodafone), men de flesta operatörer bedriver sin verksamhet på nationell nivå. 
Genom uppköp blir de stora operatörerna större och färre. Även de mindre slår 
sig samman i olika konstellationer för att skapa större tyngd. 
 
Denna bild av branschstrukturen är emellertid kraftigt förenklad och saknar de 
aktörer som enbart ägnar sig åt de mjuka värdena, såsom tjänster. Branschens 
utseende har förändrats i och med avregleringen av marknaden. En rad nya 
aktörer har dykt upp, framför allt på senare år. Dessa kan vara exempelvis service 
providers, virtuella operatörer eller content providers. Detta är aktörer som inte äger 
egna nätverk utan hyr in sig i operatörernas nät. Bilden av den mobila 
telekommarknaden kan göras än mer komplicerad. Utgångspunkten är 
nedanstående bild av en nätverksindustri och deras tre nyckelelement; 
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uppströms produktion, en infrastruktur och nedströms tjänster (Bergman m fl, 
1999).  
 
 
 
 
 
 
Figur 12 Infrastrukturbaserad eller anläggningsbaserad konkurrens 

 
Figuren illustrerar en bransch med infrastruktur- eller anläggningsbaserad 
konkurrens. De företag som tillhandahåller infrastrukturen säljer också 
tjänsterna till slutkund (nedströms produktion). Detta är den traditionella bilden 
av den svenska GSM-marknaden, med tre infrastrukturägare som säljer sina 
egna tjänster. Leverantörerna av hårdvaran och terminaler (uppströms 
produktion) är skilda från infrastrukturägarna. 
 
På grund av förändringar i telelagen och andra orsaker har utvecklingen gått 
mot en i högre grad vertikalt separerad struktur. Antalet säljare av 
slutkundstjänster har ökat och dessa är nu i stor utsträckning helt fristående, 
dvs separerade från infrastrukturägandet. Fler steg på modellen över den 
vertikala strukturen och fler aktörer komplicerar bilden av branschen. Detta är 
viktigt ur konkurrenshänseende men även för hur utvecklingen av tjänster går 
till. En bild av aktörerna i den mobila telekomindustrin kan då se ut enligt 
följande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 Aktörer i den mobila telekomindustrin 
(egen) 
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Med ovanstående bild, av en mer uppdelad bransch, förändras operatörens roll. 
Från att ha ägt hela värdekedjan blir nu operatören endast en, om än viktig, 
aktör. Det blir därmed även helt avgörande för operatörerna att de kan tjäna 
pengar på det som blir deras kärnverksamhet, dvs att sälja kapacitet i nätet. 
 
PTS (2002) genomgång av marknaden ger en bild av branschen som består av 
innehållsleverantörer, innehållsaggregatörer, mobilnätoperatörer, tredjeparts-
operatörer och olika medier för marknadsföring av tjänsterna. Det är en bild av 
branschstrukturen som överensstämmer ganska väl med tidigare nämnda bilder. 
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BILAGA 2  
M-COMMERCE 

 
 
I kapitel 2 framgick att ett begrepp som används för att benämna mobila 
telekomtjänster är m-commerce (mobile commerce). Det finns andra sätt att 
benämna dessa tjänster, exempelvis genom att kalla dem mobila telekomtjänster 
men eftersom m-commerce förekommer frekvent i litteraturen har jag valt att 
använda detta begrepp i min genomgång av denna typ av tjänster. Avsnittet 
hade kunnat skrivas även med användande av begreppet mobila (telekom-) 
tjänster. 
 
Följande avsnitt ska inte ses som en fullständig genomgång och redogörelse för 
m-commerce. Det är en introduktion i området som syftar till att ge läsaren en 
uppfattning om vad det är för typ av tjänster det handlar om och vad m-
commerce kan innebära för både säljare och kunder. Innehållet är inte 
nödvändigt att tillgodogöra sig för att kunna följa resonemangen i uppsatsen, 
varför det placerats i en bilaga. 
 
 
M-commerce 

Mycket av litteraturen som handlar om m-commerce är skriven av författare 
som är yrkesverksamma inom det privata näringslivet, i första hand som 
konsulter (se exempelvis May, 2001; Keen och Mackintosch, 2001; Downes och 
Mui, 1998). Det präglar den litteratur som produceras, varför den i stor 
utsträckning består av mer eller mindre fantasifulla beskrivningar av en mobil 
värld, som existerar eller har potential att existera inom en snar framtid. Även 
personer med en fot i akademin gör liknande ansatser (Dertouzos, 1997). 
Möjligheter utifrån befintlig och kommande teknik diskuteras. Beskrivningarna 
lockar läsaren att tro att allt som är mobilt och digitalt och kan beskrivas med 
hjälp av ett inledande e- eller m- leder till omedelbar framgång. Alla fantasifulla 
idéer kan förverkligas, eftersom människor i den värld som målas upp snabbt 
tar till sig av den nya tekniken och dessutom accepterar dess avarter utan att 
tveka. Ett stort antal böcker inleds med ett uppmålande av detta scenario 
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(May, 2001; Keen och Mackintosch, 2001; Downes och Mui, 1998). Vad som 
ofta inte nämns är att det är en mycket liten del av de idéer som tjänste-
utvecklarna kommer med, som ens når prototypstadiet. Av idéer som tar steget 
till att vidareutvecklas till färdiga tjänster är det en liten del som når stor 
kommersiell framgång. 
 
Vad som också ofta saknas är en diskussion kring vad det är som gör att vissa 
tjänster når kommersiell framgång och andra inte. Finns det några 
gemensamma särdrag mellan dessa grupper av tjänster? Hur går utvecklingen av 
dessa tjänster till och hur kan denna utveckling genomföras på ett så bra sätt 
som möjligt? 
 
De så kallade ”konsultböckerna” fyller en viktig roll som idégenererare, för att 
öppna ögonen och visa på möjligheterna i en tänkbar framtid. Ofta skrivs dessa 
böcker för att attrahera läsaren av en science fiction-värld. Bilden behöver 
emellertid nyanseras och djupare analyser av dessa tjänster och dess utveckling 
behöver göras. Detta avsnitt bygger därför i första hand på akademisk 
forskning, med komplement av mer populärvetenskaplig litteratur.  
 
Syftet med de olika avsnitten i denna bilaga är att ge en bild av vad m-
commerce är. Då det inte är ett helt självklart begrepp och det rör sig i samma 
område som ”mina” begrepp – tjänster, tjänsteutveckling och tjänsteplattformar 
– är det av intresse att få någon form av klarhet i vad forskarna och författarna 
som talar om m-commerce avser. 
 
 
Grundläggande uppfattningar om m-commerce 

M-commerce likställs ofta med mobil e-commerce (Varshney och Vetter, 2001). 
Varshney och Vetter säger att nya e-commercetillämpningar blir möjliga genom 
trådlösa och mobila nätverk. De kallar dessa nya tillämpningar ”trådlös e-
commerce” eller ”mobile commerce”. Nya e-commercetillämpningar kan 
utformas och stödjas av trådlösa och mobila nätverk och m-commerce är bara 
en fas i utvecklingen för e-commerce. Tolkningen av detta kan bara bli att 
författarna uppfattar m-commerce som e-commerce levererad i mobil form.  
 
Detta är emellertid en olycklig bild som skapar problem. Carlsson och Walden 
(2002) riktar kritik mot detta och framför ett antal farhågor med en sådan 
utgångspunkt: 
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- Webbaserad teknik pressas in i små mobila enheter, 
- de användargränssnitt som passar på stora datorskärmar fungerar inte i 

de mindre mobila skärmarna, 
- användarkontexten för Internettjänster är inte samma som den mobila 

kontexten och 
- valet av tjänster är inte kompatibelt med de behov som de mobila 

användarna har. 
 
Kritiken riktar sig huvudsakligen mot att exempelvis Varshney och Vetters sätt 
att se på m-commerce bygger på att de tjänster och gränssnitt som är skapade 
för stationär miljö i efterhand görs mobila, istället för att tjänster tas fram 
endast för mobil tillämpning. Detta är centralt utifrån två aspekter. Den första 
är den som Carlsson och Walden inledningsvis tar upp, att gränssnittet och 
utformningen av tjänsterna inte passar i de små terminaler som mobiliteten ofta 
förknippas med. Tjänsteleverantörerna tvingas att pressa in tjänsterna till ett 
format de inte är anpassade för, vilket riskerar medföra att tjänstens förtjänster 
går förlorade. Den andra är att de tjänster som röner störst möjligheter att bli 
framgångsrika inom mobil kommunikation är de som från början är framtagna 
just utifrån mobiliteten. Det är alltså inte samma förutsättningar som råder för 
mobila tjänster att bli framgångsrika som stationära. Detta styrks av May (2001) 
som hävdar att när en tjänst är mobil avses att dess främsta tillämpningsområde 
är en mobil miljö. 
 
Flera andra forskare och författare har uppfattningar i frågan, men 
huvudinriktningarna är de båda som nämnts ovan. Keen och Mackintosh 
(2001) säger att m-commerce är en utvidgning av e-commerce från fasta till 
trådlösa kommunikationer och från platsbestämd till ”anytime, anywhere and 
anyone”. Downes och Mui (1998) hävdar, även om de inte explicit använder sig 
av begreppet m-commerce, att för att lyckas generera framgångsrika tjänster i 
en digital och mobil värld måste man helt tänka om och forma om 
affärslandskapet. Det finns därmed två olika uppfattningar om mobile 
commerce, som också får implikationer på vilka tjänster som kommer att tas 
fram. 
 
En anledning till de olika uppfattningarna kan vara att de som ser m-commerce 
som en mobil form av e-commerce ser på de tjänster som till dags dato har 
publicerats, eller som inom en snar framtid kommer att publiceras och överför 
dessa idéer till framtida tjänster. Detta till skillnad från de som ser att många av 
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de tjänster som finns idag är just en ”mobilisering” av stationära tjänster och att 
detta är en förklaring till att m-commercetjänster ännu har fått ett 
förhållandevis blygsamt kommersiellt genomslag. För att åstadkomma något 
nytt, måste man också tänka nytt och eftersom mobiliteten är något nytt i 
förhållande till det stationära arbetssättet, måste tankarna kring tjänster och 
utrustning stå fria från det gamla tänkandet. Man måste sannolikt tänka bort 
handenheter, ex mobiltelefoner, för att kunna bygga tjänster som passar 
användarnas behov istället för att passa den existerande (och därmed gamla) 
tekniken. 
 
Viktigt att tänka på här är vilken typ av tjänster som avses. Enkla tjänster såsom 
loggor, ringsignaler och vissa SMS-baserade tjänster är utvecklade enkom för att 
fungera i mobiltelefoner och drabbas därför inte av vissa av nämnda problem. 
Problemen drabbar i första hand mer avancerade, grafik- och 
kapacitetskrävande tjänster som har sitt ursprung i tjänster för datormiljö. 
 
 
Klassificering av m-commercetjänster 

I kapitel 1 gjordes en indelning av m-commercetjänster i tre olika typer: 
Tjänsteplattformar (base services platform), konsumenttjänster och 
företagstjänster (May, 2001). Denna klassificering står emellertid inte 
oemotsagd. Carlsson och Walden hävdar att de tjänster som May placerar i de 
olika kategorierna existerar i teorin men inte i praktiken. Vissa av dem visar sig 
inte vara så attraktiva vid en närmare granskning. Om vi ändå för ett ögonblick 
stannar kvar vid Mays klassificering, så finns det vissa intressanta saker att ta 
upp. Konsument- och företagstjänster för m-commerce utgörs till stor del av 
motsvarande tjänster som inom e-commerce och även ”vanlig” 
tjänsteförsäljning. May nämner som exempel resor, som sägs ha varit ett av de 
mer framgångsrika tjänsteområdena inom e-commerce. Mays exempel på 
tjänster och kvalificeringen av dessa ligger i linje med den uppfattning om m-
commerce som Varshney och Vetter med flera andra har, dvs att m-commerce 
är mobil e-commerce. Carlsson och Waldens kritik grundar sig delvis på att May 
beskriver olika typer av möjliga tjänster, medan Carlsson och Walden i sin kritik 
tänker på dessa tjänsters potential för framgång. 
Varshney och Vetter (2001) ger ett stort antal exempel på tillämpningar inom 
mobile commerce. Eftersom det finns ett mycket stort antal möjliga tjänster, 
har man valt att dela in dessa i 12 olika klasser: 

- Mobile Financial Applications (B2C, B2B), 
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- Mobile Advertising (B2C), 
- Mobile Inventory Management (B2C, B2B), 
- Proactive Service Management (B2C, B2B), 
- Product Locating and Shopping (B2C, B2B), 
- Wireless Reenginering (B2C, B2B), 
- Mobile Auction or Reverse Auction (B2C), 
- Mobile Entertainment Services (B2C), 
- Mobile Office (B2C), 
- Mobile Distance Education (B2C), 
- Wireless Data Center (B2C, B2B) och 
- Mobile Music/Music-on-demand (B2C). 

 
Observera att många av klasserna är sådana som funnits även som e-
commercetjänster och sannolikt sett snarlika ut i den ickemobila utformningen. 
Några klasser, ex positioneringstjänster av typen produktlokalisering utmärker 
sig genom att de från början är uppbyggda utifrån mobiliteten. 
 
En annan kategorisering kan göras. Stelacon använder benämningen m-tjänster 
och delar in dessa i två kategorier; horisontella och vertikala m-tjänster. Med 
horisontella tjänster avses olika former av administrativa hjälpmedel som kan 
användas i olika verksamheter oavsett bransch och funktion på företaget, 
exempelvis SMS-tjänster, fax till mobil terminal samt e-post och kalender via 
mobil terminal. Med vertikala m-tjänster avses specifika m-tjänster för en viss 
bransch, funktion på företaget eller yrkesgrupp. Det kan då röra sig om rutt- 
eller arbetsplanering, tillgång till lagerstatus eller annan information via mobil 
terminal (AB Stelacon, 2003). 
 
 
Framgångsfaktorer 

Accenture Roadmap föreslår ett antal principer för mobil framgång: skapa ett 
tydligt värde för kunden, minimera behovet av beteendeförändringar, skapa förtroende och 
skapa ”industrial momentum” (http://www.mformobile.com). Dessa principer är 
inte unika för m-commercetjänster, utan kan sägas gälla även för fysiska affärer, 
men framför allt för e-(nät-)handel. Carlsson och Walden (2002) hävdar dock 
att dessa principer inte gäller för m-commerceprodukter och -tjänster. Det finns 
en viss oenighet rörande i första hand i vilken grad av beteendeförändring som 
en mobil telekomtjänst bör frambringa. Accenture Roadmap förespråkar en 
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minimal förändring medan andra (exempelvis Carlsson och Walden) hävdar att 
det är tjänster som verkligen ändrar folks sätt att leva som har förutsättningar 
för att bli riktigt framgångsrika. Återigen är spännvidden stor beroende på 
vilken typ av tjänst som avses. En viss del av meningsskiljaktigheterna kan 
därför förklaras av att författarna avser olika typer av tjänster. 
 
Ett sätt att strukturera diskussionen kring framgångsfaktorer, är att se på frågan 
ur tre olika perspektiv; kundperspektiv, producentperspektiv och 
ledningsperspektiv (Carlsson och Walden, 2002). Ur varje perspektiv är det ett 
antal element som är nödvändiga för att m-commercetjänster ska ha möjlighet 
att bli framgångsrika. Perspektiven bildar ett embryo till ett konceptuellt 
ramverk för m-commercetjänster. 
 
Sett ur kundperspektivet är följande element nödvändiga: 

- Flexibilitet; m-commercetjänsterna finns tillgängliga var som helst, när 
som helst och hur som helst. 

- Värdeskapande; m-commercetjänster ska öka produktiviteten, vara 
anpassningsbara till lokaliseringen, samt vara känsliga för 
kundanpassning 

- Baserade på mobil teknik; m-commercetjänster ska använda innovativa 
och särskiljande tillämpningar av mobil teknik, för att öka livskvaliteten 
för användaren. 

 
Sett ur producentperspektivet: 

- Modularitet; tjänsterna kan byggas utifrån en kärna av tjänstemoduler, 
som kan kombineras till att bilda tjänster som accepteras av sin kontext.  

- Nivåer/lager (layers); m-commercetjänster kan byggas i lager för att 
lägga till egenskaper och karaktäristika. 

- Bundling; m-commercetjänster kan byggas genom en sammanbindning 
(bundling) av produkter och tjänster. Detta är ett sätt att använda den 
mobila teknikbasen. Sammanbindningen kan göras genom moduler och 
lager, men kan också vara mobilteknikbaserad.  

 
 
Sett ur ledningsperspektivet: 

- Förhållandet mellan värde och kostnad; m-commercetjänster ska visa 
upp ett bra förhållande mellan värde och kostnad i jämförelse med andra 
produkter och tjänster. 
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- Produktion, logistik, marknadsföring och reklam; m-commercetjänster 
ska vara innovativa i jämförelse med ”vanliga” produkter och tjänster. 
Detta kan vara ett resultat av de möjligheter som mobiltekniken 
erbjuder. 

- Affärsmodell; m-commercetjänster ska använda innovativa och 
särskiljande användningar av mobiltekniken för att stödja nya 
affärsmodeller. 

 
Bakgrunden till detta ”ramverk” och de tre perspektiven är följande faktorer, 
som anses vara viktiga faktorer för framgång inom m-commerce: 

- Customer ownership; användarnas personliga preferenser är nyckeln om 
vi vill hitta sätt att lägga värde till användarnas upplevelse. 

- Personalization; en viktig egenskap, som kan uppnås genom att skapa 
tjänster som anpassar slutanvändarens upplevelse till den enskilde 
användaren. Det finns flera olika sätt att åstadkomma denna 
personalisering. 

- Localization; lägeskänslig information är en nyckel till m-commerce 
eftersom det erbjuder en enkel access till relevanta datakällor på platsen 
där de behövs. 

- Ubiquity; allmän förekomst, innebär att en tjänst är tillgänglig var som 
helst, när som helst. 

- Timeliness; värdet av information som är inneboende i sin omedelbara 
leverans är en nyckelfaktor för mobila operationer. 

- Convenience; bekvämlighet. Hitta tjänster som erbjuder ökad 
bekvämlighet för användarna. Användandet av teknik ska öka 
livskvaliteten (Carlsson och Walden, 2002).  

 
En framgångsfaktor, utöver ovanstående, är förmågan att leverera tjänster ”i 
grupp”, dvs ett antal tjänster som på olika sätt kompletterar varandra. Vissa går 
till och med så långt att de betecknar jakten på enskilda killer applications som 
meningslös, då dessa är sällsynta eller inte finns alls (ibid). De nämnda 
framgångsfaktorerna sägs tala för att tjänsterna snarare ska ses som en cocktail 
eller bukett av tjänster, beroende på dess sammansättning.51 
 

                                              
51 Carlsson och Walden använder också begreppen soppa, fondue och pizza för att åskådliggöra 
sina tankar kring sammansättningar av tjänster. 
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I en empirisk undersökning som gjorts, gällande anledningen till att kunderna 
skulle använda m-commercetjänster, visade det sig att flexibiliteten var viktigast. 
Flexibilitet, både vad gäller tid och rum (ibid).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån befintlig forskning är kärnan hos m-
commercetjänster följande (ibid): 

1. Att utveckla värdeskapande innehåll, 
2. att göra dem anpassningsbara till positioneringen, 
3. att göra dem flexibla till lokaliseringen, 
4. att göra grupper (bundles) av produkter och tjänster mottagningsbara 

för rörliga kunder, 
5. att tillse leverans i tid och 
6. att bygga och förstärka användarfriheten. 

 
 
Framgångsområden för m-commerce 

Det finns flera olika metoder för att identifiera tänkbara framgångsområden 
inom m-commercetjänster. De tre som bedöms som mest användbara är (1) se 
vilka områden där framgång nåtts än så länge, dvs historiska data, (2) låt 
initierade personer göra förutsägelser om vilka områden de ser potential i och 
(3) försök göra en bedömning av olika områden utifrån en teoretisk grund.  
 
Var och en av metoderna har sina för- respektive nackdelar. Den första 
metoden är sannolikt den enklaste, men dess brist ligger i att det egentligen inte 
finns något givet samband mellan tidigare framgångsområden och framtida 
sådana. Dessutom är m-commerceområdet fortfarande förhållandevis ungt och 
det kan vara svårt att peka ut några historiskt framgångsrika områden. Ny 
teknik förändrar ständigt villkoren för aktörerna och därmed möjliga 
framgångsområden. 
 
Den andra metoden tenderar att bli spekulativ och osäker, men om rätt 
personer tillfrågas finns en stor chans att en någorlunda pålitlig prognos kan 
göras. Om det är aktörer inom branschen som tillfrågas finns dessutom 
möjligheten att deras förutsägelser blir en form av självuppfyllande profetia. Att 
utifrån en teoretisk grund förutsäga framgångsområden är svårt och kräver 
sannolikt användande av ett flertal teoretiska områden, däribland 
tjänsteutveckling. 
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Generellt kan sägas att bedömningen huruvida affärsområdet har potential att 
bli framgångsrikt inom m-commerce eller inte är starkt beroende av i vilket land 
och därmed vilken mobilkultur- och tradition bedömarna befinner sig i. 
 
 
Vilka är områdena? 

Ett av de områden som tros bli ett framgångsområde är olika former av 
meddelandetillämpningar, där SMS är den mest kända. SMS kan användas som 
plattform för andra tillämpningar, men här är det SMS i sin enklaste form, som 
ett rent meddelandemedia person-till-person, som avses. SMS pekas ofta ut som 
det tydligaste exemplet på en sk ”killer application”. 
 
Utbildningsområdet är ett område som antas ha god potential för framgång 
(Carlsson och Walden, 2002). Redan under tidigare generationer av trådlösa 
nätverk, ex GSM har försök gjorts med m-learning eller m-education, liksom 
utbildning på distans i det fasta nätet. 
 
Bankbranschen har av tradition varit tidig på att ta till sig och försöka utnyttja 
tekniken i sin verksamhet. Detta gäller både effektivisering av verksamheten 
och för att finna nya tjänster och nya sätt för kunderna att uträtta sina 
bankärenden. Detta är en anledning till att mobile banking ses som ett 
potentiellt framgångsområde för m-commerce. 
 
Även mobile shopping har potential för framgång inom m-commerce. Liksom 
för det fasta datanätet är det i första hand produkter som är lätta att jämföra 
med varandra och som inte är beroende av lukt-, smak- eller känselintryck som i 
första hand är aktuella. Detta kan till exempel vara CD-skivor, böcker eller 
programvara. 
 
Underhållning har också potential att få stor framgång inom m-commerce. 
Främst handlar det då om nöjesspel, men även gambling ingår i denna kategori. 
En typ av tjänster som har potential och som i vissa fall kan inbegripa flera av 
de andra tjänsterna, är positioneringsbaserad information. Information om 
restauranger, affärer, museer mm, utifrån användarens position är exempel på 
sådana tjänster. 
 
Det är sannolikt att vissa klassificeringar av m-commercetjänster görs utifrån en 
förutsägelse om vilka områden som har potential för att bli framgångsrika. Ett 



  

 176  

exempel är Varshney och Vetters (2001) indelning i 12 kategorier av tjänster (se 
tidigare avsnitt). Dessa var bland annat Mobile Financial Applications, Product 
Locating and Shopping, Mobile Entertainment Services och Mobile Distance 
Education. När de gör indelningen i ett antal kategorier bygger detta på ett 
antagande om att detta är områden där m-commerce har eller kommer att ha 
framgång.  
 
Sådana affärsområden som traditionellt arbetat med och i stort bygger på 
mycket personlig kontakt mellan företag och kund anses inte ha potential inom 
m-commerce. Dit räknas exempelvis försäkringar, som i många fall bygger på 
ett förtroende för säljande företag, något som kan vara svårt att bygga upp med 
den distans mellan säljare och köpare som mobiliteten utgör. 
 
Uppfattningen om vilka områden som har potential att bli framgångsrika inom 
m-commerce kan påverkas av vilken grundsyn man har på m-commerce. Ser 
man detta som ett komplement till Internethandel, så är det sannolikt andra 
kategorier av tjänster som anses ha potential jämfört med om man ser m-
commerce som något helt nytt. En del av de kategorier som nämnts ovan tyder 
på att bedömarna sett m-commerce som en fas i Internethandeln. Detta kan 
förklara de höga förväntningar som mobile shopping har. 
 
 
M-commerce kontra e-commerce och andra begrepp 

Sedan ett antal år tillbaka är det svårt att diskutera affärsmodeller o dyl utan att 
diverse ord med ett bokstavsprefix dyker upp. Vanligast och äldst har varit e-, 
och då i första hand e-commerce, dvs electronic commerce. Det finns de som 
hävdar att det idag är överflödigt att ens använda e-prefixet, då det är så 
etablerat med elektronisk handel att det kan betraktas som det ”normala”. E-
post eller e-mail används också i dagligt tal. Även m-commerce (mobile 
commerce) och p-commerce (positioning commerce) har förekommit. M-
commerce har blivit allt vanligare, i och med att området växt och människor 
har blivit mer hemmastadda med mobiliteten. P-commerce är tjänster som 
bygger på att kunden är mobil och att hans position är känd av 
tjänsteproducenten, som levererar en positionsberoende tjänst.  
 
Är m-commerce bara ett i raden av begrepp som känns stort när det anländer, 
men som snart övergår till att bli ett ”före detta-begrepp”, som vittnar om en 
tid då behovet av att finna säljande beteckningar på det mesta var stort? 
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Det beror på vad man lägger i begreppet. I början av detta kapitel diskuterades 
olika definitioner eller uppfattningar kring begreppet m-commerce. Det 
framkom att det fanns skillnader i grunduppfattningen om m-commerce och 
dess tillämpningar. Ser man m-commerce som en förlängning av e-commerce, 
en fas av detta, så finns det nog en risk att m-commerce blir ett i raden av 
begrepp. Ser man möjligheterna i m-commerce och har intresse av att göra 
mesta möjliga av detta, så finns förutsättningar att m-commerce kan bli ett 
begrepp som är viktigare än de flesta andra ”prefixbegrepp”, till och med lika 
viktigt som e-commerce. 
 
När företagen på allvar började förstå vidden av att göra elektroniska affärer 
och de nya principerna för e-commerce visade det sig att de företag som 
lyckades var de som hade eller skaffade sig en affärsverksamhet som kunde 
utnyttja tekniken och där det fanns ett behov av denna. När det gällde ren 
varuförsäljning över nätet var det de som redan tidigare hade en verksamhet 
som var anpassad att fungera på distans som lyckades. Skillnaden var att nu 
skedde detta på Internet eller e-post istället för telefon eller brev. Det var alltså 
svårt – för att inte säga omöjligt – att pressa in en annan verksamhet i e-handeln 
och tro att framgången kom genom placeringen av e-et. De stora vinnarna var 
postorderhandeln och andra med en redan fungerande logistik och en 
affärsmodell som passade e-commerce. Dessa företag ägnade sig i princip redan 
tidigare åt samma verksamhet som många e-handelsföretag kom att göra. 
Regeln gäller naturligtvis med några undantag. 
 
Samma princip är sannolikt gällande även för m-commerce; principen om att de 
affärer som görs måste bygga på att det finns ett behov av tekniken och att 
denna utnyttjas på rätt sätt. Affärerna som företagen bedriver måste för att 
lyckas vara anpassade till de förutsättningar som gäller för m-commerce. 
Därmed finns det inget samband mellan att lyckas inom e-commerce och att 
lyckas inom m-commerce. Finns det ett kundbehov av att erhålla vissa 
elektroniska tjänster eller tjänster elektroniskt är det inte säkert att det finns ett 
behov av att få dessa mobilt. Det är helt enkelt olika förutsättningar som gäller. 
De tjänster som ska produceras måste vara framtagna för att passa i en mobil 
miljö, med allt vad det innebär i form av liten batterikapacitet, begränsat minne 
och liten skärm (om sådan används). På så sätt är e- och m-commerce lika men 
ändå helt olika. 
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En mängd andra begrepp med m-prefix används också, så även i detta kapitel. 
M-shopping, -education, -learning, -banking och -entertainment ska alla ses 
som delar av m-commerce. 
 
 
Kritik mot m-commercelitteraturen och -forskningen 

Hittillsvarande akademisk forskning och litteratur på m-commerceområdet kan 
kritiseras utifrån flera aspekter. Den viktigaste är att den till stora delar utgår 
från att tjänsterna kommer att levereras till handterminaler liknande de vi har i 
dag (främst mobiltelefoner och PDA´s) och att redan befintlig teknik kommer 
att finnas kvar. 
 
För att göra verklighet av de beskrivna tillämpningarna, krävs flera olika 
komponenter. Bl a behövs mobila terminaler som är tillräckligt kraftfulla, i form 
av minne, display och kommunikationsmöjligheter. Många av de terminaler 
eller den utrustning som används för dessa syften idag är mobiltelefoner som 
försetts med ytterligare funktioner. Alternativet är ex Palm, där en handdator 
försetts med mobila kommunikationsmöjligheter. Ett vanligt operativsystem 
fungerar inte i sådana enheter, pga bristande kapacitet. Det behövs ”lättare” 
versioner (Varshney och Vetter, 2001). 
 
Med ett resonemang som i stycket ovan har m-commerce dåliga förutsättningar 
att få ett stort genomslag. För att m-commerce ska bli den framgång som det 
finns potential till krävs att man tänker bort mobiltelefoner, WAP och annan 
teknik som känns självklar för oss nu, men som fungerar som ett hinder mot att 
tänka nytt. Det är möjligt att morgondagens tjänster uppstår i interaktionen 
mellan en människa och en mobiltelefonliknande handterminal, men det är 
långt ifrån självklart att så är fallet. Därmed är det inte heller säkert att de 
begränsningar som en handterminal medför är de enda eller ens de viktigaste 
begränsningar som en tjänsteutvecklare inom mobil telekommunikation borde 
ta hänsyn till. 
 
Det krävs en förutsättningslös diskussion och ett tänkande som är fritt från 
låsta föreställningar om på vilket sätt tjänsterna ska nå kunden.  
 
Delar av den här fokuseringen på handterminaler kommer av att mycket av 
forskningen riktar in sig på konsumentmarknaden, business to consumer (B2C). 
Där kommer för en överskådlig tid handterminaler vara det dominerande sättet 
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att tillgodogöra sig även m-commercetjänster. Inom företagsmarknaden (B2B) 
kommer behovet av andra lösningar tidigare, exempelvis genom applikationer i 
samband med olika typer av fordon, leveranskollin mm (Varshney och Vetter, 
2001).  
 
 
Avslutning m-commerce 

M-commerce är ett omfattande begrepp. M-commercetjänster kan skilja sig 
mycket åt, med avseende på komplexitet, utformning, utseende, funktion, pris 
mm. Det gör att påståenden om framgångsområden, framgångsfaktorer, 
egenskaper och annat tenderar att bli osäkra. En avancerad rådgivningstjänst 
som tillhandahålls mobilt har få gemensamma nämnare med en enkel 
ringsignalstjänst. Att detta också har stor betydelse för utvecklingen av de olika 
tjänsterna kommer att framgå längre fram i uppsatsen. 
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