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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur antaganden kan användas som underlag för 

konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och tjänsteerbjudanden. Dessutom 

undersöks hur ett konceptval påverkas av att olika vikt läggs på konceptvalskriterier från områdena 

PSS (produkt- och tjänstesystem) och tjänstedesign. 

Den här studien är baserad på ett konceptutvecklingsfall för släpvagnstillverkaren Brenderup. 

Konceptutvecklingen syftade till att förbättra Brenderups tjänsteerbjudande. Den process som 

användes för att utveckla koncept bygger på att antaganden görs tidigt i 

produkutvecklingsprocessen för att sedan verifieras först efter konceptval gjorts. Processen som 

används är en kombination av befintliga verktyg och metoder som finns presenterade i arbetets 

inledande teorikapitel. 

Studien visar att genom att göra antaganden tidigt i processen kan processen påskyndas och 

koncept som skapar värde för såväl användare som företag kan på kort tid testas på användare. De 

mest påtagliga nackdelarna med förfarandet är en högre osäkerhetsfaktor vid konceptval, 

begränsad lösningsrymd och en risk för att felaktiga antaganden görs. 

Studien visar också att ett konceptval påverkas väsentligt av att olika vikt läggs på 

konceptvalskriterier från områdena tjänstedesign och PSS. Om ett koncept är bra ur ett 

tjänstedesign-perspektiv säger det lite eller ingenting alls om hur bra konceptet är utifrån ett PSS-

perspektiv och vice versa. 
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Abstract 

The intent of this study is to examine how assumptions can be used as a basis for concept 

development and concept evaluation, for new PSS (product-service system) and service offerings. 

Moreover, it aims to examine how a concept selection process is influenced when changing the 

weight of importance from the fields of PSS and service design.  

This study is based on a concept development case that aims to improve the offering from the 

trailer manufacturer Brenderup towards its customers. The process that was used to conduct this 

concept development is based on early made assumptions that are verified after a choice of concept 

has been made. The process is derived from theoretical studies that are presented in the opening 

of this paper.  

This study supports the idea that early assumptions can be made in order to save time and to 

develop concepts that create value for both users and manufacturer for user testing. Three clear 

disadvantages were found while conducting this process, it means: an increased uncertainty while 

making concept selection, a more limited range of solutions and a risk that incorrect assumptions 

are made.  

This study also reveals that a concept selection process is heavily effected when different weight 

of importance is added to criteria of selection from the areas of service design and PSS. A concept 

might be best from the point of view of PSS but that does not necessarily mean that it is good in 

the point of view of service design, and vice versa. 
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1 Inledning 
Kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för varför arbetet genomförts och ger en 

introduktion kring arbetets bakgrund, problemformulering, syfte, mål, frågeställningar, 

avgränsningar, praktikfall och struktur 

Traditionell produktutveckling är, enligt Sundin m.fl. (2009), koncentrerad till produkten och 

anpassad för tillverkning och försäljning. Sundin m.fl. (2009) menar att när ett företag är 

ansvariga eller involverade i ägande, service, återanvändning, återvinning och återtillverkning 

bör produkten anpassas därefter. Företaget erbjuder inte längre kunden en produkt utan det 

värde som produkten kan ge dem, ett så kallat värdeerbjudande. Det finns därför, enligt Sundin 

m.fl. (2009), ett stort värde i att känna sina användare på djupet för att kunna utveckla 

värdeerbjudanden anpassade för kunden. Norman & Roberto (2014) menar att för att ta fram 

radikala innovationer behöver en designer använda sig av ett designdrivet undersökande och 

utvecklande där fokus ligger på att på djupet förstå vad det är som gör att människor köper eller 

använder något. Att på djupet förstå användarna innebär enligt Norman & Roberto (2014) att 

förstå de motiv som ligger till grund för användarens beteende men att detta inte säkert kan 

uppnås genom att fråga användarna eftersom de inte alltid själva förstår sitt beteende. 

Tid, kostnad och kvalité måste, enligt Tonnquist (2006), alltid vägas mot varandra vid 

projektarbeten. Företag och organisationer syftar uteslutande till att skapa så mycket värde som 

möjligt med så lite resurser som möjligt och för att göra det krävs snabba och resurseffektiva 

processer som genererar högkvalitativa resultat. Lindahl m.fl. (2000) menar att det kostar mer 

att förändra en produkt ju närmare färdig den är och att viktiga beslut därför bör tas tidigt i 

processen. Detta kräver dock kunskap vilken produktutvecklaren paradoxalt nog får erhåller 

mer av desto mer tiden går. Lindahl m.fl. (2000) föreslår därför omfattande planerings- och 

förstudiefaser. Omfattande planerings- och förstudiefaser tar tid och kostar pengar, författarna 

till denna rapport vill därför undersöka om förstudiefasen kan förkortas genom att 

produktutvecklarna tillåts basera beslut på kvalificerade antaganden. 

1.1 Syfte & mål 

Bidra till forskningen inom produkt- och tjänsteutveckling genom att utvärdera en 

utvecklingsprocess och dess resultat, där kvalificerade antaganden använts som underlag för 

konceptutveckling och konceptutvärdering. 

Syftet med praktikfallet Brenderup är att öka företagets långsiktiga vinst genom att ta fram 

förslag på koncept som vid implementering skulle ge ökat värde för företaget. 

Målet med praktikfallet Brenderup att ta fram ett konceptförslag som vid implementering 

skulle öka det värde som deras användare och de själva får ut av dagens erbjudande hyr här-

lämna där. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Skiljer sig resultatet av en Concept Scoring-process vid användandet av urvalskriterier 

från enbart ett PSS-perspektiv, enbart ett tjänstedesignperspektiv eller en kombination 

av ett PSS- och tjänstedesignperspektiv? 

2. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda kvalificerade antaganden som 

underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och 

tjänsteerbjudanden? 

1.3 Praktikfall 

I form av ett praktikfall mot Brenderup Group ges författarna möjlighet att undersöka de ställda 

frågeställningarna på ett verkligt företag. Detta praktikfall syftar till att skapa förståelse för hur 

antaganden under tidiga skeenden av utvecklingsprocessen påverkar det fortsatta arbetet och 

kvalitén på det koncept som tas fram. Brenderups förväntningar på att vara en del av detta 

arbete är att de i utbyte mot tid, data och kontaktuppgifter till användare får ett ta del av ett nytt 

tjänstekoncept utvecklat för att skapa värde för både Brenderup och dess kunder. 

Brenderup är Sveriges marknadsledande släpvagnstillverkare. De säljer och hyr ut släpvagnar 

ur ett sortiment med 23 serier och totalt 145 modeller. Brenderups kunder i Sverige är 

bensinstationer, möbelaffärer, byggföretag och andra företag som i sin tur hyr ut släpvagnar till 

sina kunder. De bedriver också direktförsäljning till privatpersoner och återförsäljare. 

Brenderups användare både hyr och köper släpvagnar från Brenderups distributörer, vilket gör 

att Brenderup är två steg från de som använder släpvagnar. Avståndet mellan slutanvändare 

och Brenderup gör att informationsutbytet mellan parterna begränsas. Att några användare 

köper tjänsten medan andra köper och äger produkten innebär också att, enligt Kumar m.fl. 

(2013), traditionell produktutveckling inte är att föredra. Detta eftersom en av de större riskerna 

vid produkt- och tjänsteintegrering hos ett företag är att det då kan leda till att det utvecklas 

produkter som är bristfälligt anpassade efter situationen. 

Släpvagnar som produkt uppfyller två av de sex kriterier som Tukker & Tichner (2006) 

definierar som indikatorer på att ett PSS-perspektiv kan appliceras framgångsrikt. Det första 

uppfyllda kriteriet är att produkten alltid behöver finnas tillgänglig och det andra uppfyllda 

kriteriet är att produkten har lång livstid. 

I över 80 år har Brenderup ägnat sig åt produktutveckling och tillverkning av släpvagnar. 

Företaget använder i nuläget sin långa erfarenhet av släpvagnar för att utveckla produkter. Den 

produktutvecklingsmetodik som Brenderup använder idag är främst anpassad för produkter 

som tillverkas, säljs och sedan aldrig igen har med företaget att göra. Brenderup säljer, hyr ut, 

återvinner och återtillverkar sina produkter och bör ta hänsyn till dessa aspekter vid sin 

produktutveckling. Företaget erbjuder sina kunder en användningsorienterad tjänst men 

produktutvecklar med traditionella metoder. De har produkter och ett erbjudanden som 

uppfyller kriterierna för ett PSS-angreppssätt. Av dessa anledningar passar de bra som 

praktikfall för detta arbete. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat från att verifiera samtliga antaganden som gjordes för det valda 

konceptet i praktikfallet Brenderup. Detta avgränsas med på grund av begränsade tid- 

kostnadsresurser. 

1.5 Struktur 

Denna rapport är indelad i sju kapitel där varje enskilt kapitel syftar till att föra rapporten 

framåt. Nedan följer en enklare förklaring till rapportens olika kapitel. 

Inledning 

I den inledande delen ges en kort introduktion till rapportens ämnesområde och det praktikfall 

som genomförts. Här tas också syfte, mål, frågeställningar, avgränsningar och struktur upp. 

Arbetsprocess 
Arbetsprocessen beskriver det upplägg som använts vid genomförande av detta arbete. 

Teori 

I teorikapitlet förklaras den teoretiska referensram som använts för att kunna besvara de ställda 

frågeställningarna i detta arbete. Kapitlet innehåller teori kring tjänstedesign, integrerad 

produkt- och tjänsteutveckling, produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser och några verktyg 

som används inom produkt- och tjänstedesign. 

Metod 
Metodkapitlet beskriver de verktyg och metoder som använts vid genomförandet av 

praktikfallet. 

Genomförande – Praktikfallet Brenderup 
I arbetet har en av släpvagnstillverkaren Brenderup Groups produkter använts som praktikfall. 

Genomförandekapitlet beskrivet hur författarna arbetat med praktikfallet och de delrusultat 

som tagits fram. Kapitlet innehåller också en beskrivning av det vidareutvecklade koncept som 

levererats till Brenderup. 

Analys och diskussion 

I kapitlet diskuteras arbetet och de ställda frågeställningarna utifrån teori och erfarenheter från 

det praktikfall som genomförts. Här presenteras författarnas reflektioner från de olika faserna 

och diskussion kring de båda frågeställningarna. 

Slutsats och framtida studier 
Rapportens slutsats ger svar på de frågeställningar som ställts i kapitel 1 – Inledning och ger 

förslag till framtida studier. 
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2 Arbetsprocess 
Detta kapitel beskriver den arbetsprocess som författarna använt sig av vid genomförandet av 

arbetet. Processen illustreras i Figur 1 och en närmare beskrivning av de olika stegen av 

arbetet följer nedan. 

 

Figur 1- Arbetsprocess 

2.1 Teoristudier 

I den inledande delen av arbetet genomfördes teoristudier för att undersöka vilka områden som 

författarna behövde sätta sig in, samt vilka publikationer som var relevanta för arbetet. Olika 

metoder och verktyg inom PSS och tjänstedesign undersöktes också i detta steg. I rapporten 

finns denna del av arbetet presenterade i kapitel 3 och kapitel 4. 

2.2 Praktikfall 

För att kunna svara på syftet och de frågeställningar som författarna ställt sig genomfördes ett 

praktikfall där frågeställningarna testades. Praktikfallet genomfördes utifrån en process med 

fyra faser baserad på metodik från produktutveckling och PSS som författarna har modifierat 

för att kunna svara på de ställda frågeställningarna. 

2.3 Analys 

I analysfasen utgick författarna utifrån reflektioner från praktikfallet och diskuterade detta med 

relevant teori inom det utforskade området. Resultatet av analysen sammanställdes i en slutsats 

som svarar på frågeställningarna i arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs de vetenskapliga teorier som ligger till grund för detta examensarbete. Detta 

innefattar tjänstedesign, integrerad produkt- och tjänsteutveckling, produkt- och 

tjänsteutvecklingsprocesser samt några specifika verktyg som används inom produkt- och 

tjänstedesign. 

3.1 Tjänstedesign 

Under de senaste fyra årtiondena har förutsättningarna för industriföretag i utvecklade länder 

förändrats från att de fått sina inkomster från tillverkning av produkter till att de istället börjat 

erbjuda information och tjänster (Erlhoff & Marshall 2008). I stort sett alla nya jobb i 

utvecklade länder skapas inom tjänstesektorn och mellan 60 och 70 procent av GDP (Gross 

Domestic Product) i dessa länder kan härledas till försäljning och brukande av tjänster (Erlhoff 

& Marshall 2008).  

Enligt Erlhoff & Marshall (2008) började tjänstedesign (engelska Service Design) etableras 

som vedertaget begrepp under 1990-talet. Definitioner av tjänstedesign finns det många av och 

dessa diskuteras flitigt bland forskare. Stickdorn & Scneider (2012) listar fem principer för 

lyckad tjänstedesign och pekar på att användarcentrering och helhetsperspektiv är viktiga delar 

i utvecklingsprocessen. Meroni & Sangiorgi (2012) förklarar att det viktigaste inom 

tjänstedesign är att ha ett användarcentrerat perspektiv. Flertalet forskare har som sagt 

formulerat definitionen av tjänstedesign på olika sätt. Gemensamt är ett tydligt fokus på att 

sätta användaren i centrum. Definitioner av begreppet för tjänstedesign är liknande hos 

designbyråer, men dessa påpekar också gärna de vinster som företag kan göra genom att 

använda sig av tjänstedesign (Veryday, 2016; Transformator, 2016; Designit, 2016). Veryday 

(2016) beskriver till exempel tjänstedesign på följande vis:  

“A great service solution is delightful and effortless, and seamlessly 

connects all digital and physical touch points. To be successful, 

organizations need to design for the total user experience.” 

Visualiseringar 

En tjänst är oftast mycket svårare att förklara och visualisera än en produkt. Produkter består 

av fysiska betingelser som gör att de enkelt kan ritas eller byggas upp. Tjänster är desto mer 

komplexa. Deras uppbyggnad består av såväl fysiska betingelser som handlingar och 

interaktioner mellan olika människor. Tjänster behöver därför visualiseras från flera perspektiv 

för att dels ge betraktaren en helhetsbild, men samtidigt kunna bidra till specifik förståelse som 

upplevelsen hos en viss aktör, till exempel användaren (Diana m.fl., 2009). Bland forskare och 

tjänsteutvecklare används och testas många olika visualiseringsmetoder för att beskriva 

tjänster.  
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Segelström (2010) menar att området kring visualiseringar har fått förhållandevis lite 

uppmärksamhet. Diana m.fl. (2009) är ett av få arbeten på området och definierar 

visualiseringsverktyg inom tjänstedesign utifrån två parametrar. Den första parametern, graden 

av realism, används för att definiera hur nära visualiseringen är verkligheten. En visualisering 

som bedöms vara nära verkligheten definieras som realistisk, medan motsatsen definieras som 

abstrakt. Till exempel definieras ett fotografi som realistiskt och en flödeskarta som abstrakt. 

Den andra parametern är tid, där en visualisering definieras som antingen synkronisk eller 

diakronisk, beroende på dess förmåga att representera ett tidsperspektiv för tjänsten. Ett 

exempel på en synkronisk visualisering är en systemkarta, där en tjänst beskrivs utifrån dess 

aktörer och hur dessa påverkar varandra. I en sådan visualisering går det inte tydligt att följa 

hur tjänsten utvecklas över tid. Berättelser och kundresor är exempel på visualiseringar som är 

diakroniska, då det är lätt att följa tjänsten över tid. Genom dessa definitioner kan alla 

visualiseringsverktyg delas in i fyra kategorier: kartor, flöden, bilder och berättelser (Diana 

m.fl. 2009). I Figur 2 illustreras dessa kategoriseringar. 

 

Figur 2- Kategorisering av visualiseringsverktyg, tolkning av Diana m.fl. (2009) 
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Diana m.fl. (2009) menar att visualiseringsverktyg i olika kategorier framhäver egenskaper hos 

tjänster på olika sätt. En visualisering kan därför inte enskilt beskriva en tjänst utifrån alla 

perspektiv. Kartor ger en tydlig överblick och används med fördel för att beskriva strukturen 

bakom en tjänst, alltså vilka aktörer som finns, hur dessa är sammankopplade och hur dessa 

påverkar varandra i form av utbyten av information och andra värden. Med flöden fås överblick 

över tjänstens process och de steg som den innefattar. Bilder är bra för att visualisera hur en 

tjänst är tänkt att fungera på riktigt och för att beskriva känslan vid enskilda interaktioner. Den 

sista kategorin, berättelser, förmedlar tjänsten utifrån användarens känslor och upplevelser.  

Diana m.fl. (2009) menar att det är viktigt att reflektera över styrkor och svagheter hos olika 

visualiseringsverktyg och använda det eller dem som passar för just den specifika uppgiften 

som tjänstedesignern står inför. Segelström (2010) visar att de flesta tjänstedesigners också 

arbetar på ett sådant sätt, där de väljer visualiseringsverktyg utifrån den uppgift de står inför. 

Genom att använda olika verktyg för visualisering kan designern skapa sig en helhetsbild över 

tjänstens komplexitet,ur såväl ett användarperspektiv som ett systemperspektiv (Diana m.fl. 

2009). 

3.2 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 

Ett integrerat tjänste- och produkterbjudande levereras och erbjuds av ett företag eller en 

organisation till och för intressenter. Företaget eller organisationen har fler intressen och 

begränsningar att ta hänsyn till än slutanvändarens tillfredsställelse. Det kan till exempel vara 

hållbarhet, ekonomiskt vinst, kunskap och kontaktnät. Vid användarcentrerad och 

tjänsteinriktad produktutveckling kommer företag långt med utvecklingen av nya tjänster. För 

att realisera dessa behöver ett tillverkande företag ha ett helhetsfokus. Ett sådant helhetsfokus 

finns inom området för Product-Service System (PSS). Tukker m.fl. (2006) definierar PSS som 

“consists of a mix of tangible products and intangible services designed and combined so that 

they jointly are capable of fulfilling final customer needs”. Forskning inom PSS undersöker 

hur produkter och tjänster kan utvecklas integrerat från ett företags perspektiv.  

Tukker & Tichner (2006) menar att ett PSS-angreppssätt, generellt sett, kan appliceras 

framgångsrikt om något av följande är uppfyllt hos det aktuella företaget eller organisationen: 

 Produkterna har höga driftskostnader och/eller höga underhållskostnader. 

 Produkterna är komplexa och kräver specialkompetens för design, användning och/eller 

underhåll. 

 Produkterna får vid felanvändning stora och/eller dyra konsekvenser. 

 Produkterna får inte sluta fungera eller leveranstid är inte tolererat. 

 Produkterna har lång livstid. 

 Produkterna har endast några få, stora kunder på marknaden. 

PSS:er kan enligt Tukker & Arnold (2004) kategoriseras i produkt-, användnings- och resultat-

orienterade tjänster (PO, AO och RO). Sakao m.fl.  (2009) menar att användningsorienterade 

tjänster generellt innebär att tillverkaren äger produkten i fråga och att användaren i sin tur hyr, 

leasar eller får tillgång till produkten genom pooling. Resultatorienterade tjänster innebär enligt 

Sakao m.fl. (2009) att tillverkaren garanterar ett visst resultat snarare än en specifik produkt. 
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Reim m.fl. (2015) skriver att de olika PSS-typerna innebär olika grad av frihet vad gäller 

produktutveckling och innovationsgrad. RO innebär stor frihet och stora möjligheter till 

effektivisering för att öka företagets vinst, men innebär därmed också ett större ansvar för 

företaget. Eftersom produkten ska integreras i en tredjeparts operationer måste den skräddarsys 

efter dessa.  AO och PO innebär mindre möjlighet till skräddarsydda produkter och 

effektivisering med innovativa lösningar. Vid dessa PSS-typer menar Reim m.fl. (2015) att 

företaget istället bör fokusera på att förenkla produktunderhåll och tillförlitlighet samt 

möjliggöra återtillverkning och/eller återvinning. 

För att vara säker på att ett produkt- och service-system ska leda till ökad hållbarhet måste 

företaget enligt Sakao m.fl. (2009) ta fram RO, de andra varianterna kan ha fördelar ur 

hållbarhetssynpunkt men det är inte säkert. Lindahl m.fl. (2014) menar att för att utveckla 

ekonomiska och hållbara PSS:er bör företag fokusera på flexibla kontraktstyper som RO 

eftersom den typen av kontrakt tillåter utveckling av innovativ teknologi. Lindahl m.fl. (2014) 

argumenterar också för att djupa kundrelationer samt ökat utnyttjande av tillgångar är viktigt 

för hållbara och ekonomiskt framgångsrika integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden 

(IPSO:s). Lindahl m.fl. (2014) menar att återvinning, återtillverkning, återanvändning, 

underhåll, helhetsplanering och relationer är relevanta faktorer att fokusera på för ekonomisk 

och hållbarhetsmässig framgång vid PSS. Vid alla tre typer av PSS finns dessa faktorer 

representerade men i vissa fall kan utvecklingen bli kontraproduktiv hållbarhetsmässigt. Reim 

m.fl. (2015) menar att AO kan leda till slarvigt användande eftersom kunden inte själv äger 

produkten vilket i sin tur leder till snabbare slitage och därmed ökad materialåtgång. Reim m.fl. 

(2015) argumenterar också för, i enighet med de andra, att RO är den PSS-typ som har störst 

potential hållbarhetsmässigt men att PO och AO också kan öka hållbarhet om de designas för 

att förbättra underhållsmöjligheter och återtillverkningsmöjligheter. 

Reim m.fl. (2015) menar att RO innebär hög grad av integration mellan kunden och tillverkaren 

vilket i sin tur kräver tid och informationsutbyte. Tidsaspekten och behovet av 

informationsutbyte är anledningar varför antalet kunder vid denna typ av PSS bör hållas nere. 

Reim m.fl. (2015) menar att företaget i fråga annars rikserar att misslyckas med att leverera det 

resultat som lovats. PO och AO innebär ofta att företaget har fler kunder än vad det ensamt 

klarar av, konsekvensen blir då att underhåll och service blir lidande. Företaget måste därför 

bygga upp ett nätverk av tredjeparter och att det ofta försvårar företagets relation till 

slutkunden. Företag som erbjuder tjänsteutveckling är samtidigt i hög grad beroende av att 

utveckla värde tillsammans med sina kunder och måste därför bygga upp en stark relation med 

mycket informationsutbyte. 

Även Lingegård m.fl. (2012) identifierar produktinformation som en nyckelfaktor för PSS. 

Ökad produktkontroll innan, under och efter användandefasen av produkten är en nyckelfaktor 

för IPSO (Lindahl m.fl. 2009). Den absolut viktigaste informationen kommer enligt Lindahl 

m.fl. (2009) från användningsfasen. Lindahl m.fl. (2009) menar också att en identifierad 

utmaning inom området är hur tillverkare som erbjuder PO och AO kan erhålla 

produktinformation eftersom de är längre ifrån sina kunder överlag och framförallt under 

användningsfasen. 
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3.3 Produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser 

Produktutvecklingsprocesser 
Att använda en specifik metod för att designa flyttar enligt Cross (2008) fokus från det centrala 

i design. Detta är varför det är viktigt eftersom det tvingar utövaren att reflektera över hur ett 

problem löses. Enligt Cross (2008) är designstrategi en generell plan för ett designprojekt och 

innehåller planerade aktiviteter eller metoder för design. Tran m.fl. (2016) menar att metoder 

med detaljerade beskrivningar fungerar bättre i praktiken och därför bör väljas före mer 

generella metoder. Även Sakao m.fl. (2009) menar att välformulerade metoder är viktigt vid 

generell produktutveckling och att det därför också kan vara viktigt vid integrerad produkt- och 

tjänsteutveckling. Cross (2008) är något motsägande och menar att en designstrategi bör 

innehålla två saker: ett ramverk med aktiviteter inom vilka teamet kan operera och en 

övergripande hanteringsfunktion som låter teamet anpassa sina handlingar allteftersom mer 

kunskap om problemet och situationen erhålls. Cross (2008) föreslår ett ramverk med åtta steg, 

till varje steg föreslår de en metod eller en metodtyp. Ramverket presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 - Ramverk för en generisk designprocess, tolkning av Cross (2008) 

Steg i processen Lämplig metod 

1. Identifiera möjligheter Användarscenarion 

2. Klargöra mål Målträd 

3. Fastställa funktioner Funktionsanalys 

4. Bestämma krav Prestandaspecifikation 

5. Bestämma karaktäristika QFD 

6. Generera alternativ Morfologisk matris 

7. Utvärdera alternativ Viktade mål 

8. Förbättra detaljer Designanalys 
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Ramverket bör anpassas efter varje unik situation. I enighet med den process som Eppinger & 

Ulrich (2015) presenterar menar Cross (2008) att processer generellt bör gå från divergens 

problemundersökning till konvergens på lösningen. De föreslår processen som presenteras i 

Tabell 2. 

Tabell 2 - Övergripande steg och taktiker i en generell designprocess, tolkning av Eppinger & 

Ulrich (2008)  

Steg Taktik 

Divergent problemundersökning Morfologisk matris. 

Brainstorming 

Strukturera problem Målträd. 

Prestandaspecifikation. 

Konvergens på lösningen Synektik 
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Eppinger & Ulrich (2015) menar att designern bör identifiera och vikta användarnas behov 

tidigt i produktutvecklingsprocessen, Tran m.fl. (2016) betonar vikten av att involvera 

användarna ytterligare genom samkreation i produktutvecklingsprocessen. 

Sakao m.fl. (2009) menar att företag inom tillverkningsindustrin saknar kunskap om hur ett 

tjänsteerbjudande kan utvecklas på ett effektivt sätt. De har analyserat en tillverkare som har 

implementerat ett tillvägagångssätt för att utveckla tjänster. Studien resulterar i en föreslagen 

sjustegsmetod som illustreras i Figur 3. 

 

 

Figur 3 - SPIPS-metoden, tolkning av Sakao m.fl. (2009) 
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Sakao m.fl. (2009) beskriver de första tre stegen av SPIPS som användarfokuserade. Steg fyra 

handlar om att översätta informationen och slutsatserna om användare till designparametrar. 

De avslutande två stegen syftar till att ta fram lösningar och utvärdera dessa ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Trots att de förespråkar en välformulerad metod är SPIPS endast ett ramverk som 

måste kompletteras med aktiviteter vid applicering. Sakao m.fl. (2009) beskriver de sju stegen 

för SPIPS enligt följande: 

0. Steg 0 resulterar i kvalitativa data om användarnas krav angående kostnad och värden, 

dessa kan samlas in genom t.ex. intervjuer och observationer. 

1. I steg 1 delas kunderna in i segment som är relevanta för produktanpassning, de kan 

t.ex. segmenteras beroende på geografi. 

2. I steg 2 översätter designern Identifierade värden från steg noll till en 

mottagarparameter, t.ex. reparationskostnad, produktkvalité eller tillgänglighet. 

3. Parametrarna från steg 2 rankas här från 1 (minst viktig) till 7 (viktigast), rankingen kan 

t.ex. göras genom en användarundersökning. De viktigaste parametrarna som inte redan 

uppfylls identifieras som möjligheter. 

4. I steg 4 skall de, i steg 3 identifierade, möjligheterna översättas till designparametrar, 

för att kunna göra det behövs information om det integrerade produkt-och 

tjänsteerbjudandet. Den informationen kan fås genom intervjuer av nyckelpersoner på 

företaget. För att undersöka vilka designparametrar som är viktigast att fokusera på 

rankas de. Parametrarna kan rankas med en utökad QFD, den utökad QFDn innehåller, 

förutom de vanliga elementen, också tjänsteparametrar. 

5. Designers undersöker i steg 5 hur erbjudandet kan förbättras genom att modifiera de 

parametrar som i steg 4 identifierades som viktigast. Resultatet blir konceptförslag. 

6. I steg 6 undersöks de olika konceptens genomförbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Enligt Tran m.fl. (2016) är det viktigt att en metod för utveckling av PSS har ett systematiskt 

tillvägagångssätt som tar hänsyn till produkten, service, affärmodell, organisationskultur, 

logistik och övriga intressenter. De menar också att metoden är bättre ju större del av 

produktens livscykel den tar i beaktning. Ytterligare en viktig aspekt är att en bra metod bör 

innehålla aktiviteter för utvärdering för att undersöka sannolikheten för att en produkt blir 

framgångsrik på marknaden. Metoder bör bedömas efter hur många gånger de applicerats 

framgångsrikt på verkliga fall. 

Den generiska produktutvecklingsprocessen består enligt Eppinger & Ulrich (2015) av sex 

olika faser där det huvudsakliga syftet är att designa, utveckla och kommersialisera en produkt. 

Eppinger & Ulrich (2015) menar att genom en väldefinerad produktutvecklingsprocess kan 

förbättringar inom följande områden uppnås hos ett företag: 

 Kvalitetssäkring - En anledning till att nya produkter misslyckas är att de inte uppfyller 

de krav som ställs av målgruppen och därför inte heller genererar de vinster som 

företaget räknat med (Cooper 2011). En specificiering av utvecklingsprocessen med 

tydliga faser skapar en checklista som kan följas genom projektet, vilket säkrar att alla 

krav identifieras och att den utvecklade produkten uppfyller dessa (Eppinger & Ulrich 

2015). 

 Koordinering - En stor risk i utvecklingsprojekt är att de sammansatta teamen är 

dysfunktionella med en otydlig och ogenomtänkt rollfördelning (Cooper 2011). En 

tydlig planering underlättar och definierar olika roller inom projektet (Eppinger & 

Ulrich 2015). 
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 Planering - En tydlig utvecklingsprocess har naturliga milstolpar kopplat till 

uppföljande av mål vid olika faser. Detta underlättar vid tidsplanering av projekt 

(Eppinger & Ulrich 2015). 

 Management - Det är vanligt hos produktutvecklande företag att hålla igång många 

utvecklingsprojekt parallellt, vilket ofta leder till arbetet blir ofokuserat och resultatet 

påverkas negativt (Cooper 2011). Med en tydligt definierad produktutvecklingsprocess 

är det lätt att mäta prestationen hos projekt och förstå hur de tidsmässigt och 

prestandamässigt påverkar varandra (Eppinger & Ulrich 2015). 

 Förbättring - En noggrann dokumentation bidrar ofta till att identifiera områden som 

kan förbättras (Eppinger & Ulrich 2015). 

De sex faser som enligt Eppinger & Ulrich (2015) ingår i en generisk 

produktutvecklingsprocess är planering, konceptutveckling, systemdesign, detaljdesign, 

testning och produktionssättning.  

Figur 4 visar hur de olika faserna knyts samman i den generiska produktutvecklingsprocessen. 

Planeringsfasen syftar till att konkretisera syftet med projektet och specifiera mål, 

nyckelantaganden, målgrupp och avgränsingar. I konceptutvecklingsfasen genereras många 

olika koncept för identifiera så stor del av den potentiella lösningsrymden som möjligt. I 

följande faser sker sedan konceptval, vidareutveckling och testning för att i slutändan landa i 

en konkret produkt som kan produktionssättas. 

 

Figur 4 - Generisk produktutvecklingsmodell, tolkning av Eppinger & Ulrich (2015)  





17 

4 Metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder och verktyg som använts för att genomföra praktikfallet 

i detta arbete. 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 

Enligt Wienclaw (2015) ger kvalitativa data, till forskare inom beteendevetenskap och 

sociologi, en bredd och ett djup som inte kan uppnås med kvantitativa metoder, samtidigt menar 

de att kvantitativa datainsamlingsmetoder behövs för att testa hypoteser och förutspå beteende. 

Wienclaw (2015) definierar kvantitativa data som mätbara numeriskt, fysiskt mätbara eller 

mätbara på bedömningsskalor. Kvalitativa data definierar Wienclaw (2015) som ej 

kvantifierade numeriskt. Adler & Adler (2012) fyller i och beskriver kvantitativa 

undersökningar som ett insamlande av ytlig information från många människor för att försöka 

ta reda på vad de gör och kvalitativa undersökningar som en djupare undersökning av färre 

människor i hopp om att få svar på hur och varför en viss grupp gör en viss sak. 

För att forskare ska kunna lita på sina data måste de enligt både Small (2009) och Bonde (2013) 

uppnå informationsmättnad. Bonde (2013) har sammanställt en rad forskares åsikter om hur 

många intervjuer som behövs för att nå informationsmättnad vid kvalitativa studier. Några 

forskare menar att det kan räcka med en intervju men att det inte finns någon övre gräns för 

hur många som behövs, andra förslag är 1-100, 1-260, 4-5, 6-12, 6-70, 12-60, 15 och 20-30. 

Det är tydligt att forskare är överens om att det inte finns något rätt svar på hur stort urvalet bör 

vara och att varje fall beror på olika nyckelfaktorer. Bonde (2013) menar att det först i efterhand 

går att avgöra hur stort urvalet behöver vara för att informationsmättnad skall uppnås. 

Small (2009) menar att det alltid finns brister vad gäller representerbarhet av en population i 

förhållande till urvalsstorlek vid kvalitativa studier. Istället för att försöka anpassa urvalet för 

att få en representativ bild rekommenderas ett fallstudieliknande tillvägagångssätt där 

forskaren börjar intervjua utan att veta hur många intervjuer som bör genomföras. Small (2009) 

föreslår att första fallet ska syfta till att ger svar på några frågor och generera några nya frågor. 

De nya frågorna ställs sedan till nästa respondent och proceduren upprepas tills 

informationsmättnad uppnås. Bonde (2013) rekommenderar samma metod. 

Intervjuer 
En semistrukturerad intervjuform innefattar, enligt Justesen & Mik-Meyer (2011), 

användandet av en intervjuguide med några på förhand definierade huvudfrågor och att 

intervjun tillåts sväva iväg något från dessa, samt att följdfrågor ställs vid behov för att fånga 

in och få med all relevant information. Enligt Bryman & Bell (2013) är semistrukturerade 

intervjuer en form av kvalitativ informationsinhämtning, vilket betyder att resultat och analys 

bygger på tolkningar av svar, snarare än statistiska mängddata. Vidare menar Bryman & Bell 

(2013) att den kvalitativa metodiken möjliggör en djup förståelse för intervjudeltagarnas åsikter 

och tankar. 
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Webbenkäter 
Webbankäter bör enligt Trost (2012) innehålla färre frågor än fysiska enkäter eftersom det kan 

vara svårt för svarande att tidigt i processen uppskatta total tidsåtgång, vilket kan leda till att 

svaranden inte fullföljer enkäten. Vidare menar Trost (2012) att det är mindre troligt att en 

person som påbörjar en webbenkät, och sedan pausar, kommer tillbaka och fullföljer senare. 

Brace (2013) menar att ett av de vanligaste misstagen som görs vid webbenkäter är att frågorna 

ställs som om det gällde en intervju och att detta leder till att svaranden inte fullföljer eller 

svarar oärligt eftersom svaranden tenderar att endast läsa 10-12 ord i en fråga. Både Brace 

(2013) och Trost (2012) belyser vikten av att hålla enkäten så enkel som möjligt för att öka 

antalet fullföljanden. Brace (2012) föreslår att svaranden hela tiden har tillgång till information 

om hur mycket hen fullföljt av enkäten. Trost (2012) menar att enkäter inte skall innehålla 

öppna åsiktsfrågor för att dessa leder till att svaranden tröttnar och därför inte fullföljer enkäten. 

Enligt Trost (2012) har svarsalternativ som “vet ej” och “kan ej ta ställning” kritiserats för att 

svaranden ofta väljer dessa för att slippa ta ställning, samtidigt bör de dock vara med eftersom 

svaranden bör få uttrycka det. Brace (2013) menar att enkäter utan “vet ej”-svar har lika hög 

fullföljningsgrad och att avsaknad av icke-ställningstaganden kan ge mer, men varnar dock för 

att avsaknaden av “vet ej” kan leda till att svaranden väljer ett annat alternativ slumpmässigt 

istället. Vid en kvantitativ undersökning och en given population förespråkar Trost (2012) ett 

bundet slumpmässigt urval men varnar för att periodicitet i registret kan leda till ett skevt urval. 

Telefonenkäter 

Trost (2012) menar att de olika sätten att samla in svar på enkäter liknar varandra på många 

sätt. Telefonenkäter har enligt Jacobsen (2002) bäst svarsfrekvens samtidigt som det finns en 

risk för att respondenten blir påverkad av intervjuarens tonfall. Saunders m.fl. (2009) är inne 

på samma spår och menar att det finns en risk att respondenten svara på ett visst sätt för att 

glädja den intervjuade, en risk som minskas genom god intervjuteknik. Saunders m.fl. (2009) 

menar att telefonenkäter passar för både öppna och slutna frågor. Både Eliasson (2006) och 

Saunders m.fl. (2009) poängterar vikten av att kontrollera att de frågor som ställs verkligen ger 

den information som eftersöks. De föreslår att detta görs genom en pilotstudie. 
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4.2 Service Blueprint 

Service Blueprints är ett av de tidigast använda verktygen inom tjänstedesign och 

introducerades i början av 1980-talet. Verktyget är välkänt inom tjänstedesignkretsar och 

många forskare har utvecklat och utforskat verktyget (Segelström 2010). Eftersom många 

forskare har varit inne på ämnet finns det också många varianter av metoden. Bitner m.fl. 

(2008) menar att det finns fem komponenter i en typisk Service Blueprint: användarhandlingar, 

synlig användarinteraktion, dold användarinteraktion, supportprocesser och fysiska bevis. 

Komponenterna och dess interaktioner visualiseras i tidsordning från det att användarresan 

påbörjas tills det att tjänsteförloppet slutar. I Figur 5 ses stommen i en Service Blueprint utifrån 

hur Bitner m.fl. (2008) definierar den. 

 

Figur 5 - Komponenter i en Service Blueprint, tolkning av Bitner m.fl. (2008) 

Diana m.fl. (2009) definierar Service Blueprint som ett flöde, vilket betyder att det är ett 

verktyg som ger en tydlig översikt av tjänstens aktörer och hur dessa förhåller sig till varandra 

över tid. Service Blueprints är flexibla i den mån att det är enkelt att variera till vilken grad 

detaljer behöver visualiseras och fungerar därför både för detaljerade kartläggningar och mer 

översiktliga kartläggningar med lägre detaljrikedom (Segelström 2010). Stickdorn & Schneider 

(2012) menar att en Service Blueprint gör det enkelt att förstå vilka element som är viktiga hos 

en tjänst. Gudiksen & Brandt (2014) riktar kritik mot verktyget och menar att det brister i att 

skapa empati för användaren och dess upplevelser. 

4.3 Persona 

En persona är en representation av ett användarsegment i form av en idealiserad person. 

Personas ger möjlighet att skapa en djupare relation med ett segment och gör det lättare att 

förstå om en lösning kommer att tillfredsställa användarnas behov (Pruitt & Adlin 2010). För 

att den persona som tas fram ska ge en rättvis bild av segmentet är det viktigt att basera 

personan på användardata eller annan undersökning av segmentet (Segelström 2010). Personas 

sätter ett ansikte på användaren och bidrar till att skapa hög empati för den samme, vilket gör 

att designern har lättare att skapa värde i den lösning som denne tar fram (Pruitt & Adlin 2010). 

En persona definieras som en bild med tanke på dess realistiska framtoning och synkroniska 

tidsperspektiv (Diana m.fl. 2009).  
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Segelström (2010) menar att många användare bör intervjuas och att dessa sedan bör grupperas 

efter gemensamma drag och att de personas som tas fram bör representera dessa olika grupper. 

Pruitt & Adlin (2010) föreslår några andra sätt att skapa personas. Ett av dessa är snabba data-

drivna personas, vilket innebär att personas konstrueras utifrån detaljerad användardata. 

Fördelen med snabba data-drivna personas är enligt (Pruitt & Adlin 2010) att det är en snabb 

process om användardata finns tillgänglig. En nackdel är att personas framtagna enligt metoden 

kan brista i kopplingen till de verkliga användarna, på grund av att en personlig kontakt med 

verkliga användare saknas (Pruitt & Adlin 2010). 

4.4 Systemkarta 

Enligt Diana m.fl. (2009) syftar en systemkarta till att sätta samman alla aktörer och delar i ett 

tjänsteerbjudande. Segelström (2010) menar att såväl företaget bakom tjänsten som 

samarbetspartners, användare och övriga intressenter bör vara representerade, för att skapa ett 

så översiktligt perspektiv som möjligt. Kartan visar hur olika delar är kopplade till varandra 

och visar flöden mellan dessa. Flödena symboliserar olika typen av värden, pengar eller 

infomation. En systemkarta definieras som en karta (Diana m.fl. 2009). 

4.5 Storyboard 

Storyboards består av ett antal skisser, foton eller andra bilder med beskrivande text som 

förklarar händelseflödet av en tjänst ur användarperspektiv. Storyboards används ofta för att 

förutspå en användares reaktion och interaktion med en tjänst (Segelström 2010). Diana m.fl. 

(2009) menar att en storyboard kan förklara komplexa tjänster på ett förenklat sätt med stor 

empati och känsla för användaren. Enligt Segelström (2010) är det vid framtagandet av 

storyboards viktigt som designer att belysa de för användaren viktigaste aspekterna med 

tjänsten. Diana m.fl. (2009) placerar verktyget i kategorin berättelser. 

4.6 Behovsanalys 

Guo m.fl. (2016) presenterar en metod för identifiering av behov hos produkter. Genom att 

metodiskt gå igenom det som definierar användarna av produkten identifieras behov som är 

kopplade till dem. Dessa definieras som enkla behov eller förutsägbara behov. Metoden har 

också verktyg för att identifiera behov hos ickeanvändare, vilka definieras som oförutsägbara 

behov. Idéer och lösningar framtagna utifrån oförutsägbara behov är oftare av det innovativa 

slaget än idéer och lösningar genererade utifrån enkla behov eller förutsägbara behov. 
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Behovsanalysen genomförs i fyra lägen där nya behov genereras i varje läge. Förberedande 

arbete krävs innan lägena inleds. Till att börja med definieras produktens direkta användare 

och område (se Tabell 3). Med direkta menas hur och av vem produkten används i nuläget. 

Arbetet följs upp av att produktens indirekta användare och område definieras. Produktens 

indirekta användare och område (se Tabell 4) definieras sedan. På så vis erhålls kunskap om 

vilka som inte använder produkten idag och vart den inte används. I de fyra lägena kombineras 

de direkta användarna, direkta områdena, indirekta användarna och indirekta områdena på 

olika sätt för att på ett strukturerat sätt få fram nya behov av olika typer. 

Tabell 3 - Behovsanalys - direkt relevanta resurser, tolkning av Guo m.fl. (2016) 

Direkt relevanta resurser Specificering 

Direkt relevanta kunder Ålder (t.ex. 20-34 år) 

Kön (t.ex. man) 

Språk (t.ex. svenska, engelska) 

Vanor (t.ex. fiska) 

Direkt relevanta användningsområden Användningsregion (t.ex. Sverige) 

Användningsplats (t.ex. forsar, sjöar) 

Tabell 4 - Behovsanalys, indirekta användare och område, tolkning av Guo m.fl. (2016) 

Indirekt relevanta resurser Specificering 

Indirekt relevanta kunder Ålder (t.ex. <20 år och >34 år) 

Kön (t.ex. kvinnor) 

Språk (t.ex. alla språk förutom svenska och 

engelska) 

Vanor (t.ex. allt utom att fiska) 

Indirekt relevanta användningsområden Användningsregion (t.ex. alla länder förutom 

Sverige) 

Användningsplats (t.ex. alla platser förutom 

forsar och sjöar) 
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4.7 Brainstorming 

Seidel & Fixson (2013) beskriver brainstorming som en metod som fungerar mycket bra i 

samverkan med andra metoder och som hjälper människor att stimulera varandras 

tankeprocesser. Detta gör att det blir lättare att få ur sig idéer och tankar som sitter långt inne. 

Brainstorming i grupp påbörjas genom att sätta samman en lämplig arbetsgrupp och specificera 

en uppgift eller ett problem. Sedan får gruppen generera förslag. Wilson (2013) menar att det 

gäller att ha ett okritiskt förhållningssätt för att få fram många förslag och inte fastna i 

diskussioner. Slutligen diskuteras förslagen kritiskt i en separat fas för att sammanfatta 

förslagen och välja ut de som bedöms mest lämpliga. 

4.8 Concept Screening & Concept Scoring 

Syftet med Concept Screening är att snabbt få ner antalet koncept och sedan förbättra dessa. 

Metoden presenteras av Eppinger & Ulrich (2015) som en metod för produktutveckling och 

beskrivs som ett stöd som gör det lätt för designers att objektivt jämföra koncept. I Tabell 5 ses 

ett exempel på hur resultatet efter genomförandet av en Concept Screening kan se ut. 

Tabell 5 - Concept Screening, tolkning av Eppinger & Ulrich (2015) 

Concept Screening Koncept 

Konceptvalskriterier Koncept 

A 

Koncept 

B 

Referens-

koncept 

Koncept 

C 

Koncept 

D 

Koncept 

E 

Användarvänlighet 

Hållbarhet 

Mobilitet 

Lyftkraft 

Enkel att producera 

0 

0 

0 

+ 

+ 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

Antal + 

Antal 0 

Antal - 

2 

3 

0 

0 

4 

1 

0 

5 

0 

4 

0 

1 

3 

1 

1 

3 

0 

2 

Nettoresultat 

Ranking 

Fortsätta? 

2 

2 
kombinera 

-1 

5 

Nej 

0 

4 

Nej 

3 

1 

Ja 

2 

2 
kombinera 

1 

3 

förbättra 

 

Eppinger & Ulrich (2015) presenterar Concept Scoring som en metod som bör användas efter 

en Concept Screening i en produktutvecklingsprocess. Precis som vid Concept Screening 

jämförs koncept enligt en metod för att på ett mindre subjektivt sätt ta reda på vilket koncept 

som faktiskt bäst uppfyller tidigare identifierade kundbehov och företagets egna 

förutsättningar. Idén är att sedan endast gå vidare med det koncept som rankats högst. Till 

skillnad från Concept Screening vägs kriteriernas relativa vikt in i jämförelsen vid Concept 

Scoring, vilket gör metoden mer detaljrik men också mer tidskrävande. I   
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Tabell 6 visas ett exempel på hur resultatet efter genomförandet av en Concept Scoring kan 

se ut. 

  



24 

Tabell 6- Concept Scoring, tolkning av Eppinger & Ulrich (2015) 

Concept Scoring   Koncept 

AD 

 Koncept C  Koncept 

E+ 

  

Konceptvalskriteri

er 

Viktning Poäng Viktad 

poäng 

Poäng Viktad 

poäng 

Poäng Viktad 

poäng 

Användarvänlighet 

Hållbarhet 

Mobilitet 

Lyftkraft 

Enkel att 

producera 

25% 

10% 

15% 

20% 

30% 

2 

3 

3 

1 

5 

0.5 

0.3 

0.45 

.2 

1.5 

3 

3 

3 

3 

3 

0.75 

0.3 

0.45 

0.6 

0.9 

4 

1 

1 

5 

5 

1 

0.1 

0.15 

1 

1.5 

Totalpoäng 

Ranking 

  2.95 

3 

  3 

2 

  3.75 

1 

  

Fortsätta?   Nej   Nej   Utveckla   

 

Metoden för att genomföra en Concept Screening och Concept Scoring liknar varandra till stor 

del. En generell guide till hur metoderna bör användas enligt Eppinger & Ulrich (2015) 

beskrivs i följande sex steg: 

1. Förbereda Konceptvalsmatris - I första steget väljs Konceptvalskriterier ut och 

placeras i vänstra kolumnen. De olika koncepten placeras sedan i en varsin kolumn 

enligt Tabell 5 och Tabell 6. Eppinger & Ulrich (2015) menar att det är viktigt att 

försöka presentera de olika koncepten med samma detaljrikedom för att minimera en 

skev eller orättvis bedömning. Det av koncepten som väljs ut som referenskoncept bör 

vara ett koncept som är lätt att förstå av bedömarna och kan därför vara en tidigare 

version av produkten eller en konkurrent. 

2. Betygsätta koncept - Koncepten bedöms med (0), (+) eller (-) vid Concept Screening 

eller ett betyg (1), (2), (3), (4) eller (5) vid Concept Scoring för varje konceptvalskriterie 

utifrån hur de står sig jämfört med referenskonceptet. 

3. Ranka koncept - Konceptens betyg summeras och ett nettoresultat beräknas. 

4. Kombinera och förbättra koncept - Bedömarna bör i detta steg ifrågasätta om 

bedömningen känns rimlig. Om det finns koncept som enkelt kan förbättras eller om 

det finns koncept som kan kombineras ska detta göras och de nya koncepten ska adderas 

till matrisen och bedömas jämfört med referenskonceptet. 

5. Välja ut ett eller flera koncept - Bedömarna bör nu ha tillräcklig med förståelse för 

att kunna välja ut koncept för vidare utveckling. En till runda utifrån en ny referens kan 

användas för att få mer förståelse hur koncepten står jämfört med varandra. 

6. Resultat- och utförandereflektion - Alla bedömare ska känna sig säkra på att ett 

rimligt resultat har fåtts fram. Om åsiktsskiljaktigheter finns mellan bedömarna är det 

enligt Eppinger & Ulrich (2015) risk att viktiga konceptvalskriterier saknas, att 

felbedömningar gjorts eller att bedömningarna är osäkra. 

  



25 

4.9 Användbarhetstestning 

Wright m.fl. (2008) belyser att det finns flera sätt att arbeta för att förbättra interaktionen mellan 

människa och dator men trycker främst på ett tillvägagångssätt som bygger på att designern 

skaffar sig förståelse för användarens erfarenheter, vilja och förväntningar. Målet med 

användbarhetstester är att ta reda på hur användbart något är för den målgrupp som skall 

använda det i fråga. Syftet med användbarhetstester är att finna förbättringsmöjligheter för det 

som testas. 

Wright m.fl. (2008) menar att empati mellan designer och användare är nyckeln för att utveckla 

utifrån användaren. Empati innebär att förstå vad användaren upplever snarare än att se hur hen 

agerar och menar att varje individ har ett unikt perspektiv som forskaren måste ta hänsyn till 

för att kunna förstå dess upplevelser. Det finns flera sätt att nå förståelse, men Wright m.fl. 

(2008) pekar inte ut något sätt som det bästa, utan menar att det beror på situation och resurser. 

En metod för att få förståelse för användarens upplevelse kan vara en kombination av 

observation och upplevelse, vilket innebär att designern observerar och noterar vad användaren 

gör när den får en uppgift, samtidigt som designern också försöker uppleva det användaren 

upplever genom att notera vad användaren utstrålar känslomässigt under utförandet. Ett annat 

sätt för att få förståelse för en användarupplevelse är historieberättande, där designern låter 

användaren ta del av en historia där en annan karaktär använder det som skall utvärderas. Vid 

ett sådant förfarande menar Wright m.fl. (2008) att starka karaktärer är viktiga eftersom detta 

gör att användaren kan känna och leva genom historien som berättas och därmed också reagera 

verklighetstroget till händelserna i historien. Användarens närvaro är inte ett måste vid 

utvärdering av användbarhetstester vilket innebär att designern själv kan verka som testperson. 

Wright m.fl. (2008) varnar dock för att detta är komplicerat eftersom designern då hela tiden 

måste vara medveten om vilka likheter som finns mellan hen och målgruppen samt vad som 

särskiljer dem. Detta kräver god kunskap och djup förståelse för användarna. 

När arter utvecklas i naturen sker ett naturligt urval. Det är känt inom naturvetenskapen att ju 

fler gånger ett djur prövas och utvecklas med en uppgift, desto större chans har det för 

överlevnad. Rettig & Marc (1994) menar att samma sak gäller för användargränssnitt. De 

menar att ju fler tester ett gränssnitt har genomgått, desto större chans har det för framgång i 

användarcommunityn. Detta är en av anledningarna till att lågupplösta och snabbt byggda 

prototyper är en fördel vid användbarhetstestning. Rettig & Marc (1994) menar också att 

lågupplösta prototyper har en fördel gentemot högupplösta eftersom användarna tenderar att 

fokusera på typsnitt, färgval och andra, i det tidiga utvecklingsskedet, mindre viktiga saker när 

de testar en högupplöst prototyp. En lågupplöst prototyp gör istället att användarna kommer 

med kritik och kommentarer om funktionalitet, användbarhet och flöde. I enighet med detta 

menar Hix & Rex Hartson (1993) att ju färre funktioner som inkluderas i prototypen desto mer 

realistisk blir användarupplevelsen eftersom de kan ha hög detaljnivå, de menar dock att fler 

funktioner med lägre detaljnivå passar bättre för de första prototyperna. 

Både Rettig & Marc (1994) och Hix & Rex Hartson (1993) menar att riskerna med högupplösta 

prototyper är stora eftersom designern sällan gör “rätt” från början. Rettig & Marc (1994) 

menar också att en högupplöst prototyp kräver så mycket jobb att det blir dyrt att ändra den 

samt att designerns vilja att ändra minskar när hen har lagt ned mer tid på en prototyp. Hix & 

Rex Hartson (1993) understryker att “rapid prototyping” eller lågupplöst prototypbyggande är 

en teknik snarare än ett verktyg och att det därför kan användas både manuellt och med digitala 

hjälpmedel.  



26 

I enighet med Wright m.fl. (2008) poängterar Rettig & Marc (1994) att användarens reaktion 

och upplevelse måste vara så naturlig som möjligt och av den anledningen skall inte användaren 

på något sätt påverkas av reaktioner från individer i närheten under användbarhetstester. Både 

Wright m.fl. (2008) och Rettig & Marc (1994) belyser också vikten av en god och nära relation 

mellan användare och designer eftersom detta leder till en ökad förståelse och empati för den 

andre. Därför menar de att designern efter observation bör intervjua användaren. Intervjun är 

alltså till för att både få information från de svar som erhålls men också bygga en relation. 

Goodwin (2011) menar att om designern vet vilka problem eller frågeställningar som behöver 

besvaras kan ett relativt snabbt test utföras. Om syftet med användbarhetstestet istället är att 

leta problem krävs däremot ett mer omfattande test. Sedan väljs fyra till fem deltagare ut som 

representerar den del av målgruppen som berörs av det som skall testas. I nästa steg skall 

designern bestämma testets fokus; är det effektivitet efter en tids användning eller hur 

användbart det som skall testas är vid första användningen? För att sedan välja tesuppgifter 

ställer Goodwin (2011) två frågor: "Vad är användarens mål och vilja?" och "Vad är viktigt 

för att produkten skall fungera?", samt två riktlinjer: "Håll uppgifterna få" och "Ge 

användaren begränsat med lösningsgångar". Nästa steg i processen är att bygga en prototyp. 

Rettig & Marc (1994) och Hix & Rex Hartson (1993) är överens om att det bästa sättet att testa 

användbarhet är att bygga en enkel prototyp, bestämma hur den ska testas, utföra ett pilottest 

inom designteamet, förbättra tester och bygga bort buggar hos prototypen för att sedan utföra 

användartester. Denna procedur utförs sedan flera gånger. Mellan varje omgång förbättrar 

designern prototypen funktionalitetsmässigt utifrån det som kommit av användartesterna. 

Vid själva utförandet av användartesterna behövs enligt Rubin & Chisnell (2011) en moderator 

som observerar och antecknar under själva testet. Moderatorn bör tidigt uppmuntra till 

utforskning av det som testas och skall inte reagera nämnvärt på något som användaren gör i 

samband med testet. Rubin & Chisnell (2011) rekommenderar att moderatorn ber testpersonen 

“tänka-högt” under testet eftersom det genererar mer naturtrogna reaktioner, reflektioner och 

beskrivningar än frågor i efterhand. Under testet bör uppgiftsframgången mätas binärt som 

klarade uppgiften eller klarade inte uppgiften samt inom om de klarade uppgiften inom en viss 

tid eller inte. Problem som identifieras bör antecknas. Blomkvist (2014) föreslår att problem 

som identifieras bör kategoriseras efter allvarlighetsgrad. Detta görs genom att notera dess 

frekvens och påverkan på användarupplevelse.  

För att låta användare utvärdera i efterhand menar Blomkvist (2014) att System Usability Scale 

(SUS) bör användas. För att mäta användbarhet utgår SUS enligt Brooke (2012) från effekt, 

effektivitet och tillfredställelse enligt ISO 9241-11s definition av användbarhet. SUS är ett 

frågeformulär med tio frågor. Varje fråga besvaras på en femgradig skala från 1-håller inte med 

alls till 5-håller med helt och hållet. Enligt Brooke (2012) skall utvärderingssystemet användas 

efter att användaren testat systemet men innan ytterligare frågor och diskussion angående 

systemet hållit med densamme. Resultatet av SUS blir en siffra mellan 0-100 som bestämmer 

hur användbart systemet i fråga är.  
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Blomkvist (2014) presenterar data som visar medelvärdet för SUS från 50 studier, medelvärdet 

är då 66.4. Bangor m.fl. (2009) kopplar SUS-betyg för olika grässnitt mot adjektiv, vilket 

skapar en djupare förståelse för hur bra gränssnitt är. I studien visar Bangor m.fl. (2009) att 

medelvärdet på SUS-betyg för gränssnitt som bedömdes som ”OK” var 51, medelvärdet för 

gränssnitt som bedömdes som ”Good” var 71 och medelvärdet för gränssnitt som bedömdes 

som ”Excellent” var 86. Sauro & Lewis (2012) bedömmer gränsnitt utifrån dess SUS-betyg på 

en skala från F (absolutely unsatisfactory) till A+ (absolutely satisfactory). För att enligt Sauro 

& Lewis (2012) få ett F krävs ett SUS-betyg på 0-51,7, D kräver 51,7-62,6, C- kräver 62,7-

64,9, C kräver 65-71, C+ kräver 71,1-72,5, B- kräver 72,6-71, B kräver 74,1-77,1, B+ kräver 

77,2-78,8, A- kräver 78,9-80,7, A kräver 80,8-84 och A+ kräver 84,1-100. 

Hix & Rex Hartson (1993) och Goodwin (2011) menar att varje användartest bör utvärderas 

formativt vilket innebär att både kvantitativa och kvalitativa utvärderingar genomförs. Den 

kvantitativa delen av utvärderingen behöver inte ha statistisk signifikans utan fungerar som en 

riktlinje och blir på så sätt informell men ändå vetenskaplig. 

4.10  Antaganden 

Liedtka & Ogilvie (2011) menar att traditionella metoder kan leda till att inkrementella 

förbättringar värderas högre än radikala innovationer vid konceptval. För att unvika att detta 

händer föreslår Liedtka & Ogilvie (2011) en metod som bygger på en grundstomme i 

vetenskap. Metoden går ut på att designern ställer sig frågan ”Vad skulle behöva vara sant för 

att koncepten som undersöks kan skattas som värdefulla koncept?”. Svaret på frågan blir de 

hypoteser som ligger till grund för koncepten. Bakom varje hypotes finns antaganden, för vilka 

sanningsgraden undersöks med lämpliga verktyg. De koncept som är baserade på hypoteser 

med antaganden som visade sig vara sanna är nu värda ta vidare och utvärdera med experiment. 

Det är viktigt att veta att metoden inte syftar till att finna sanningen om konceptens duglighet, 

utan är till för att hjälpa designers att ta bättre beslut då osäkerheten är stor (Liedtka & Ogilvie 

2011).  
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5 Genomförande – Praktikfallet Brenderup 
Detta kapitel beskriver genomförandet av praktikfallet med Brenderup. Innan arbetet 

påbörjades gjordes det klart med Brenderup att det de skulle få ut av ett deltagande i detta 

projekt var ett nytt tjänstekoncept anpassat till det företag de är med avseende på företagets 

existerande produkter, organisation, kunder och slutanvändare. 

Utvecklingsprocess 
Produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen som användes vid praktikfallet Brenderup baseras på 

SPIPS (Sakao m.fl. 2009), Cross (2008) och Eppinger & Ulrichs (2015) generiska 

produktutvecklings-process. I processen användes också verktyg som härstämmar från 

forskning inom tjänstedesign. Författarna har anpassat processen på ett sådant vis att 

frågeställningarna för detta arbete kunde undersökas i praktikfallet. Rent konkret betyder det 

att utvecklingen av idéer baserades på antaganden och att Concept Scoring användes som 

verktyg vid konceptval. Syftet med att basera utvecklingen på antaganden är dels att undersöka 

om det leder till att processen går snabbare, men också att undersöka hur resultatet av processen 

påverkas av detta. Den process som användes i genomförandet illustreras i Figur 6.  

 

Figur 6 - Utvecklingsprocess 

Förfarandet innebär att designern under fas 1 sammanställer antaganden om den specifika 

produkt eller tjänst som ska utvecklas. Dessa antaganden lägger grunden för konceptgenerering 

och konceptval under fas 2 och fas 3. I fas 4 utvärderas de antaganden som tagits för det 

specifika koncept som valts. Detta betyder att endast de antaganden som ligger till grund för 

det valda konceptet behöver utvärderas. Dessutom vidareutvecklades och detaljerades det 

verifierade konceptet i detta arbete för leverans till Brenderup. Det levererade slutkonceptet 

presenteras i kapitel 5.5. 
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5.1 Fas 1 – Kartläggning 

Den första fasen kan jämföras med en förstudie och syftade till att skapa förståelse för 

verksamhet, tjänst och användare. Denna förståelse sammanställdes vidare i ett antal 

kvalificerade antaganden. Författarna hade tillgång till användardata från tjänsten och 

beslutade att i fas 1 dels analysera denna, men även genomföra intrevjuer med anställda på 

Brenderup och visualisera tjänsten med verktyg hämtade från tjänstedesign. 

För att förtydliga vad författarna menar med ett kvalificerat antagande följer här ett par exempel 

hämtade ur vardagen: 

 Ett kvalificerat antagande för en handscanningtjänst i en livsmedelbutik är att 

“användarna använder tjänsten för att slippa stå i kö”.  

 Ett kvalificerat antagande för en onlinebeställningstjänst för restauranger är att 

”användare blir stressade av att välja mat när servitören väntar”. 

I många fall känner designern sig övertygad om att antagandena är riktiga. Antagandena är i 

många fall också sanna, men för att verifiera detta krävs en mer omfattande studie av de 

verkliga användarna. 

Intervjuer med anställda på Brenderup 
Syftet med fas 1 var att tillförskaffa sig tillräckligt med information om problemställningen för 

att kunna göra kvalificerade antaganden. Brenderup tillverkar, säljer och hyr ut släpvagnar, 

vilket är en bransch som författarna sedan tidigare hade en marginell insikt i. Vid inledningen 

av arbetet fanns begränsad tillgång till information om både organisationen och dess produkt- 

och tjänsteerbjudande. För att specificera problemet och påbörja arbetet mot ett koncept för 

förbättrat erbjudande behövdes en övergripande bild av det som erbjuds kunderna idag och 

dess relation till de olika delarna av organisationen Brenderup Group. Därför beslutades det att 

intervjuer skulle hållas med personer på olika positioner i organisationen på företaget. 

Författarnas kontaktperson på Brenderup hjälpte författarna att välja ut fem personer med olika 

funktion och erfarenhet av både företaget och dess erbjudanden, vilket syftade till att ge en så 

komplett bild som möjligt av Brenderup. Två personer från produktutvecklingsavdelningen, 

två personer från marknadsavdelningen och en person från säljavdelningen valdes ut. 

Intervjudeltagarna bokades för intervju ungefär två veckor innan intervjutillfället och ombads 

inte förbereda sig nämnvärt. Den information som de utvalda deltagarna fått på förhand var att 

syftet med intervjuerna var att hjälpa två studenter med ett examensarbete på Brenderup. 

Intervjuerna genomfördes på Brenderups kontor i Jönköping där fyra av de fem intervjuade 

medarbetarna har sin arbetsplats. Alla intervjuer utfördes efter varandra under samma dag med 

femton minuters paus mellan varje. En längre lunchrast hölls mellan den andra och tredje 

intervjun. Intervjuerna hölls i ett konferensrum där anteckningsblock, penna, 

ljudinspelningsapparatur och A2-papper för anteckningar och skisser fanns tillgängligt för att 

möjliggöra dokumentation av intervjuerna.  
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Intervjuerna var av typen semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna inleddes med att 

författarna presenterade sig själva och att de genom sitt examensarbete höll på att ta fram ett 

nytt produkt- och tjänsteerbjudande för Brenderup. Den intervjuade fick sedan presentera sig 

själv. Sessionerna baserades på en intervjuguide med frågor som skulle säkerställa att 

Brenderups erbjudanden och organisationens förhållande till dem kunde kartläggas. Frågorna 

finns bifogade i bilaga 1. Frågorna var lika mycket en checklista som skulle bockas av under 

dagen som ett hjälpmedel att föra konversationen vidare. Under de första intervjuerna gicks 

frågorna igenom i den ordning de var skrivna. Efter tre intervjuer hade samtliga frågor 

besvarats på ett tillfredsställande sätt och författarna upplevde att de nått informationsmättnad. 

Eftersom de viktigaste frågeställningarna besvarats lät författarna de två avslutande 

intervjuerna vara av mindre strukturerad karaktär i hopp om att finna information som inte 

eftersöktes initialt men som kunde ha ett värde. Den som ledde intervjuerna tecknade samtidigt 

mind-maps på ett A2, dels i dokumenterande syfte men också för att konkretisera sin bild under 

intervjun och identifiera informationsluckor för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Den 

andre intervjuaren antecknade och ställde följdfrågor. Efter intervjuerna byttes 

kontaktuppgifter och författarna fick tillåtelse att ställa följdfrågor per mail eller telefon. I 

samråd med Brenderup valdes företagets envägserbjudande ut som inriktning av praktikfall för 

detta arbete. 

Analys av användardata 
Envägserbjudandet innebär att kunder hyr en släpvagn på ett ställe och lämnar tillbaka den på 

ett annat. Bokningen sker i förväg, vilket i det här erbjudandet innebär att kunderna förutom 

personuppgifter delger information kring planerad upphämtningstid, upphämtningsdepå, 

planerad återlämningstid, återlämningsdepå och släpvagnsstorlek. Envägserbjudandet innebär 

för Brenderup att släpvagnar emellanåt behöver flyttas med lastbilstransport mellan depåer. 

Specificieringen av inriktningen på praktikfallet innebar att mer data, som kunde ligga till 

grund för antaganden, kunde delges författarna. 

Användardata kring envägserbjudandet erhölls från företaget i form av excelfiler. Datan 

analyserades och låg till grund för några av de antaganden som gjordes. Den fullständiga 

analysen av användardatan finns i Error! Reference source not found.. 
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Visualiseringar 
Utgående från all tillgänglig information visualiserades Brenderups envägserbjudande på fyra 

olika sätt för att få olika perspektiv att se på erbjudandet. Segelström (2010) kategoriserar 

visualiseringsmetoder i kartor, flöden, bilder och berättelser. Envägserbjudandet 

visualiserades på ett sådant vis att dessa kategorier täcktes in. Därför konstruerades en 

Systemkarta, Service Blueprints, Personas och Storyboards i detta steg. Hur dessa olika 

visueliseringar kopplar mot olika kategorier av visualiseringsmetoder ses i Figur 7. 

 

Figur 7 - Kategorisering av visualiseringar för envägserbjudandet 

Systemkartan (se Error! Reference source not found.) konstruerades till största del utifrån 

intervjuerna som hölls med de anställda på Brenderup. Systemkartan ökade förståelsen för hur 

de anställda arbetade internt och vilken kontakt som finns mellan företaget och dess kunder 

och användare.  

Två personas (se Bilaga 1) konstruerades utifrån antaganden om vilka som är de huvudsakliga 

användarna av envägserbjudandet. Dessa antaganden är baserade på ålder och geografisk 

spridning för användare, samt antagande för användningsområde av envägserbjudandet. 

De två personas som konstruerats genomförde fiktiva kundresor vilka dokumenterades i två 

Service Blueprints (se Bilaga 1 och Bilaga 1) och två Storyboards (se 0 och Bilaga 1). 

Kundresorna baseras på antagandet att användarna främst använder erbjudandet för privata 

ärenden som utförs i samband med helger. Dessa gav förståelse för hur användarna känner för 

olika moment av kundresan. 
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Sammanställning av antaganden 
De antaganden som gjorts i fas 1 är sammanställda i Tabell 7. 

Tabell 7 - Sammanställning av antaganden i fas 1 

# Antagande efter kartläggning Ursprung 

1.1 Det är en stor kostnad för Brenderup att flytta 

släpvagnar mellan stationer. 

Geografisk spridning (se Error! 

Reference source not found.) 

1.2 Envägserbjudandet används primärt för flytt av bohag 

mellan bostäder. 

Intervjuer med organisation, 

geografisk spridning (se Error! 

Reference source not found.) 

1.3 Eftersom det inte är någon prisskillnad mellan 3-24 

timmar så bokar användaren så lång tid som möjligt för 

samma pris. Detta gör användaren för att det känns 

tryggare med mer tidsmarginal. 

Tid (se Error! Reference 

source not found.) 

1.4 Brenderup tappar många kunder på grund av ett 

bristfälligt användargränssnitt för bokning. 

Tid (se Error! Reference 

source not found.) 

1.5 Användare bokar hellre släpvagn på helgerna eftersom 

de har mer tid att använda släpvagnarna då. 

Tid (se Error! Reference 

source not found.) 

1.6 De olika släpvagnsstorlekarna är ungefär lika 

eftertraktade av användarna av tjänsten. 

Släpvagnsstorlek (se Error! 

Reference source not found.) 

1.7 Brenderup skulle utveckla bättre produkter och 

tjänsterbjudande om produktutvecklingsavdelningen och 

marknadsavdelningen hade en närmare kontakt med 

användare av företagets produkter och tjänster. 

Systemkarta (se Error! 

Reference source not found.) 

1.8 Längre öppettider vid depåerna bidrar till högre 

användarupplevelse. 

Analys av öppettider hos 

mackar 

1.9 Längre öppettider vid depåerna bidrar till fler bokningar. Analys av öppettider hos 

mackar 

1.10 Fler depåer i syfte att minska avstånden från 

användares bostäder till depåer ökar användningen av 

tjänsterkonceptet. 

Geografisk spridning (se Error! 

Reference source not found.) 

1.11 Användare tycker att det är jobbigt att åka till en depå 

för att lämna tillbaka släpvagnen när hyrtiden är slut. 

Service Blueprint, Storyboard 

1.12 Användare tycker att det är jobbigt att åka till en depå 

för att hämta släpvagnen. 

Service Blueprint, Storyboard 

1.13 Personer som bor utanför de största städerna är mer 

benägna att använda erbjudandet än personer som bor i 

de stora städerna. 

Geografisk spridning (se Error! 

Reference source not found.) 
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1.14 Många användare bokar via telefon eller annan 

direktkontakt med uthyrningsdepåerna eftersom 

webboknigssystemet är dåligt. 

Bokning (se Error! Reference 

source not found.) 

1.15 Tjänsten används främst för att utföra privata ärenden Tid (se Error! Reference 

source not found.) 

Sammanställning av fakta 

Från fas 1 erhölls också en del fakta (se Error! Reference source not found.) som ansågs vara 

viktig för det fortsatta utvecklandet av koncept. Till skillnad från de kvalificerade antaganden 

som gjorts är de fakta som erhållits verifierade.  
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5.2 Fas 2 - Konceptgenerering 

I fas 2 genererades koncept utifrån de antaganden och den kunskap som hade införskaffats i 

fas 1. Konceptgenereringen bestod av en behovsanslys följt av en brainstormingprocess där 

idéer genererades. 

Behovsanalys 
Vid identifiering av behov från användare av tjänsten användes information från 

kartläggningen tillsammans med den strukturerade behovsanalys som Guo m.fl. (2016) 

förespråkar. Informationen från kartläggningen är sammanställd i tabellerna direkt relevanta 

resurser (se Bilaga 7) och indirekt relevanta resurser (se Bilaga 8). Tabellen med direkt 

relevanta resurser innehåller information om den primära användargruppen av tjänsten och 

appliceringsområden för den samma. I tabellen med indirekt relevanta resurser finns alla de 

som inte är användaren av tjänsten i nuläget. Information från de olika tabellerna kombinerades 

på olika sätt i enighet med den enligt Guo m.fl. (2016) framtagna metoden.  

Behoven från behovsanalysen, totalt 47 stycken, sammanställdes i en tabell (se Bilaga 9) Dessa 

behov är en blandning av behov från såväl nuvarande användare som ickeanvändare. 

Brainstorming 
Idéer till tjänstekoncept togs fram utifrån behoven som identifierades vid behovsanalysen, samt 

en mindre marknadsundersökning av tjänster inom andra områden än släpvagnsuthyrning som 

existerar i dagsläget. Dessa andra tjänster användes som inspiration och var bland annat 

taxitjänsten Uber, dygnet runt-gym och snabbmatskedjan McDonalds. 

Utifrån detta genomfördes en brainstorming där idéer på tjänstekoncept togs fram. Idéerna var 

av många olika slag där en del kunde ses som detalj- eller dellösningar, andra som 

helhetslösningar medan en del var mer produktfokuserade. Totalt genererades 59 idéer i detta 

steg. Dessa finns sammanställda i Bilaga 10. 27 av dessa var av den produktfokuserade typen 

och valdes bort direkt med avseende på syftet att utforma ett tjänstekoncept i detta arbete. 

Därmed resulterade idégenereringen i 32 idéer på tjänstekoncept. 

  



36 

Sammanställning av antaganden 
Under fas 2 gjordes 46 nya antaganden om användare av envägserbjudandet och om potentiella 

användare av en ny tjänst (se Tabell 8). Dessa antaganden har ursprung i de olika idéer som 

genererades och behöver verifieras för att bekräfta att idéerna tillfredsställer de behov som de 

är tänkta att uppfylla.  

Tabell 8 - Sammanställning av antaganden i fas 2 

# Antaganden efter fas 2 Ursprung 

2.1 Användare är villiga att åka en extra omväg om de 

får hyra släpvagnen billigare. 

Idéen “Lämna/hämta på vägen” 

2.2 Användare av erbjudanden för uthyrning och 

återlämning av släpvagnar på samma plats åker en 

stor del av hyrsträckan med tom släpvagn. 

Idéen “Lämna/hämta på vägen” 

2.3 Om användaren får betala för sin prestation 

(hastighet, lastvikt osv.) minskar slitaget på 

släpvagnarna. 

Idéen “Prestationsbaserad 

prissättning som registrerar 

användning. Få billigare 

kostnad eller annat som tack” 

2.4 Ägare av släpvagnar kan tänka sig att hyra ut sin 

släpvagn till andra personer. 

Idéen “Hyr grannens släpvagn” 

2.5 Användare kan tänka sig att hyra släpvagn av sin 

granne. 

Idéen “Hyr grannens släpvagn” 

2.6 Användare kan tänka sig att plocka upp släpvagnar 

som står på gatan. 

Idéen “Lämna och hämta i olika 

zoner” 

2.7 Användare kan tänka sig att lämna släpvagn 

hemma hos någon. 

Idéen “Lämna släpvagnen hos 

nästa person som ska ha den” 

2.8 Att få släpvagnen levererad hem av en annan 

användare förhöjer användarupplevelsen. 

Idéen “Lämna släpvagnen hos 

nästa person som ska ha den” 

2.9 Att få släpvagnen levererad hem av Brenderup 

förhöjer användarupplevelsen. 

Idéen “Lämna släpvagnen hos 

nästa person som ska ha den” 

2.10 Att vara en del av en “Club” förhöjer 

användarupplevelsen. 

Idéen 

“Släpvagnsprenumeration - fri 

tillgång till släpvagnar” 

2.11 Att Brenderup sköter hela flytten från packning av 

släpvagn vid bostad 1 till uppackning av släpvagn 

vid bostad 2 förhöjer användarupplevelsen. 

Idéen “Brenderup flyttar åt alla” 

2.12 Brenderup får mer användarinformation om de 

sköter hela flytten åt kunderna. 

Idéen “Brenderup flyttar åt alla” 

2.13 Användare kan tänka sig att hyra släpvagn utan att 

boka lång tid i förväg. 

Idéen “Drop-in släpvagn” 
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2.14 Användare kan tänka sig att hämta och lämna 

släpvagnar på andra serviceställen än 

bensinmackar. 

Idéen “Utlämningsplats på 

sjukhus/McDonalds 24/7” 

2.15 Andra serviceställen än bensinmackar är 

intresserade av att hyra ut släpvagnar. 

Idéen “Utlämningsplats på 

sjukhus/McDonalds 24/7” 

2.16 Användare kan tänka sig att ha en liten depå med 

släpvagnar hemma hos sig själva. 

Idéen “Släpvagnsambassadör, 

förvarar och tillhandahåller 

släpvagnar. Ser till att 

släpvagnen får service.” 

2.17 Användare kan tänka sig att själva serva 

släpvagnar. 

Idéen “Släpvagnsambassadör, 

förvarar och tillhandahåller 

släpvagnar. Ser till att 

släpvagnen får service.” 

2.18 Användare vill hyra släpvagn utomlands och lämna 

släpvagn i Sverige. 

Idéen “Importsläpvagn, hämta i 

Tyskland, lämna i Sverige” 

2.19 Att inte behöva kliva ur bilen vid hämtning/lämning 

av släpvagn förhöjer användarupplevelsen. 

Idéen “Drive through, kliv aldrig 

ur bilen vid utlämnings-service” 

2.20 Användare är villiga att anpassa sina hyrtider om de 

tjänar pengar på det. 

Idéen “Dynamisk prissättning 

med lockpriser under 

svårtillgängliga tider” 

2.21 Användare betalar gärna för sin prestation om det 

finns tydliga vinster med att göra detta. 

Idéen “Prestationsbaserad 

prissättning som registrerar 

användning. Få billigare 

kostnad eller annat som tack.” 

2.22 Hyresbolag får ökat förtroende om de erbjuder 

gratis släpvagn till flyttande hyresgäster. 

Idéen “Samarbete med 

hyresbolag för bostäder. 

Helhetslösning vid flytt.” 

2.23 Att blir erbjuden gratis släpvagn av hyresbolaget vid 

flytt förhöjer användarupplevelsen och inställningen 

till hyresbolaget. 

Idéen “Samarbete med 

hyresbolag för bostäder. 

Helhetslösning vid flytt.” 

2.24 Små kommuner får ökat förtroende om de erbjuder 

gratis släpvagn till inflyttande hyregäster. 

Idéen “Helhetslösning med 

mindre kommuner för att locka 

till sig invånare” 

2.25 Personer som ska på skidsemester har ofta 

överpackade bilar. 

Idéen “Dela släpvagn till 

skidsemestern. Man kan köpa 

lite utrymme i en släpvagn” 

2.26 Personer är villiga att låta en del av ens 

skidutrustning åka i en släpvagn som körs av någon 

annan. 

Idéen “Dela släpvagn till 

skidsemestern. Man kan köpa 

lite utrymme i en släpvagn” 
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2.27 Personer kan tänka sig att köra en släpvagn med 

andras skidutrustning. 

Idéen “Dela släpvagn till 

skidsemestern. Man kan köpa 

lite utrymme i en släpvagn” 

2.28 Det finns personer som vill sälja av många av sina 

saker. 

Idéen “Köp ett förråd-

släpvagnen. Packa en 

släpvagn, sedan säljs innehållet 

till högstbjudande.” 

2.29 Personer skulle donera mer av sina saker till 

välgörenhet om tillgängligheten ökade. 

Idéen “Välgörenhet. Insamling 

av saker.” 

2.30 Brenderup skulle få bättre förtroende om de 

samlade in saker till välgörenhet. 

Idéen “Välgörenhet. Insamling 

av saker.” 

2.31 Användare stressar för att lämna tillbaka 

släpvagnen i tid. 

Idéen “Låna lite längre, betala 

lite mer. Få information om att 

du kan ha släpvagnen lite 

längre.” 

2.32 Användarupplevelsen och minnet av tjänsten 

förhöjs om användaren får något gratis. 

Idéen “Få något extra. 

Varmkorv, flyttlådor, biltvätt.” 

2.33 Ägare av släpvagnar kan tänka sig att hyra 

släpvagn istället. 

Idéen “Brenderup köper upp 

släpvagnar och blir experter på 

service. Tidigare ägare får 

rabatt på tjänsten.” 

2.34 Brenderup blir effektivare i sitt servicearbete om de 

servar fler släpvagnar. 

Idéen “Brenderup köper upp 

släpvagnar och blir experter på 

service. Tidigare ägare får 

rabatt på tjänsten.” 

2.35 Användarupplevelsen förhöjs om det är möjligt att 

köpa till produkter eller tjänsten som är relaterade 

till den användning som görs med släpvagnen. 

Idéen “Ha tillägstjänster 

relaterade till tjänsten. 

Flyttlådor, skyddsmatta, 

sopsäckar, försäkring.” 

2.36 Brenderup tjänar mer pengar om de erbjuder 

merförsäljning. 

Idéen “Ha tillägstjänster 

relaterade till tjänsten. 

Flyttlådor, skyddsmatta, 

sopsäckar, försäkring.” 

2.37 Användare som flyttar bokar städfirmor. Idéen “Flyttkit tillsammans med 

städfirmor och onlinepizza” 

2.38 Användare som flyttar köper pizza vid den nya 

bostaden. 

Idéen “Flyttkit tillsammans med 

städfirmor och onlinepizza” 

2.39 Användare är villiga att boka släpvagn, städfirma 

och pizza samtidigt. 

Idéen “Flyttkit tillsammans med 

städfirmor och onlinepizza” 
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2.40 Användare kan tänka sig att köra runt med reklam 

från andra företag än Brenderup. 

Idéen “Reklamfinansiserad 

tjänst som blir gratis att 

använda” 

2.41 Extern reklam kan betala hela kostnaden för 

uthyrning av släpvagnar. 

Idéen “Reklamfinansiserad 

tjänst som blir gratis att 

använda” 

2.42 Användare utan körkort vill hyra släpvagn om de 

själva slipper köra. 

Idéen “Packa släpvagnen och 

låt någon annan köra” 

2.43 Användare utan körkort eller tillgång på bil låter 

gärna någon annan köra släpvagnen som de hyrt. 

Idéen “Packa släpvagnen och 

låt någon annan köra” 

2.44 Användare kan tänka sig att köra släpvagnar fyllda 

med andras saker mot betalning. 

Idéen “Lifta en släpvagn. 

Släpvagnar står längs vägen 

och du kan välja att plocka med 

en släpvagn en bit” 

2.45 Användare kan tänka sig att plocka upp en 

släpvagn som står längs vägen mot betalning. 

Idéen “Lifta en släpvagn. 

Släpvagnar står längs vägen 

och du kan välja att plocka med 

en släpvagn en bit” 

2.46 Användare tycker att det är jobbigt att lasta i och ur 

saker ut ur släpvagnen. 

Idéen “Packservice. 

Användaren flyttar bara 

släpvagnen” 
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5.3 Fas 3 – Konceptval 

I den tredje fasen genomfördes en urvalsprocess för de genererade idéerna. Till att börja med 

gjordes en Concept Screening (Eppinger & Ulrich 2015). Sex idéer valdes ut för vidare 

utveckling och vägdes sedan mot varandra i en Concept Scoring (Eppinger & Ulrich 2015).  

Concept Screening 
De sammanställda idéerna från fas 2 vägdes mot varandra med hjälp av Concept Screening. 

Idéerna vägdes med lika delar utifrån företagets intressen och användarnas intressen. Concept 

Screening-processen skedde i två steg (se Bilaga 11 och Bilaga 12) där skillnaden mellan stegen 

var att det nuvarande envägserbjudandet användes som referens i första steget och konceptet 

med högst betyg från första steget användes som referens i andra steget. Vägningen av varje 

enskild idé skedde utifrån antaganden från de tidiagare faserna. Sex idéer valdes ut för vidare 

utveckling. Den Concept Screening som genomförts låg till grund för valet av idéer, men en 

stor del av bedömningen bestod i diskussioner och författarna fokuserade på att få en spridning 

på de idéer som valts ut. 

Vidareutveckling av koncept 
De sex utvalda idéerna utvecklades och konkretiserades i syfte att få en större förståelse för 

deras egenskaper och hur de skulle påverka Brenderup och dess användare. Idéerna fick nya 

namn och benämns fortsättningsvis som koncept. Visualiseringar av koncepten hittas i följande 

bilagor: 

 Ambassador – Bilaga 15 

 Game - Bilaga 16 

 OnTheGo - Bilaga 17 

 Flex - Bilaga 18 

 Move! - Bilaga 19 

 Go! - Bilaga 20 

Koncepten och det nuvarande envägserbjudandet analyserades utifrån ett PSS-perspektiv för 

att öka förståelsen för dess enskilda egenheter och för att göra det lättare att väga koncepten 

mot varandra. Denna analys följer nedan: 

Nuvarande koncept 
Användare bokar släpvagn via webben, per telefon eller på plats hos en mack. De väljer 

släpvagnsstorlek, upphämtningsmack och tillbakalämningsmack. De hämtar själva upp 

släpvagnen, använder den till önskat ändamål och lämnar sedan tillbaka den enligt bokningen. 

Brenderup kör med lastbil tillbaka släpvagnar från mackar som får ett överskott. Den tredje 

parten servar släpvagnarna kontinuerligt och rapporterar status till Brenderup. Efter sin livstid 

återtillverkas släpvagnarna av Brenderup för att användas på nytt. 
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Erbjudandet är användningsorienterat (AO), vilket innebär att det finns en risk för vårdslös 

användning. Vårdslös användning är något som också sker i nuläget. Brenderup har många 

kunder och produkterna kräver kontinuerlig service samtidigt som produkterna måste finnas 

nära kunderna. Företaget har därför byggt upp ett nätverk av tredjeparter som sköter detta. Att 

Brenderup har en aktör mellan sig och sina användare leder till att relationen med kunden blir 

lidande och informationsinhämtning från användningsfasen uteblir helt. Att Brenderup saknar 

närvaro och information från användningsfasen innebär också att de saknar kontroll över 

användningsfasen. Produktunderhåll sköts av den tredje parten men kontrolleras av Brenderup, 

vilket ger hög tillförlitlighet. Företaget ökar sin ekonomiska och klimatmässiga hållbarhet 

genom att återtillverka släpvagnar. 

Ambassador 
Konceptet innebär att Brenderup skapar en digital plattform som gör det möjligt för användare 

att bli släpvagnsambassadörer. Erbjudandet är användningsorienterat och rollen som 

ambassadör innebär att användaren upplåter plats åt 1-2 släpvagnar på sin mark. Dessa 

ambassadörstationer ingår i det befintliga systemet med mackar. Ambassadören får förmånen 

att boka släpvagn till förmånligt pris och hen får också betalt varje gång en släpvagn hämtas 

upp eller lämnas vid dennes station. Service och servicekontroller sker då släpvagnarna 

befinner sig på en mack. Ambassadörerna har kontinuerlig kontakt med Brenderup för att dela 

med sig av värdeful information. 

Erbjudandet innebär ett större nätverk och därmed ökad tillgänglighet för användare. 

Ambassadörer får en möjlighet att tjäna pengar och använda släpvagnar billigt. Brenderup 

kommer närmare sina användare utan större investeringar. Det kan vara svårt för Brenderup att 

garantera släpvagnstillgänglighet. Alla släpvagnsstorlekar kan inte erbjudas vid alla stationer i 

nätverket. Brenderup kommer ett steg närmare den del av användarna som blir ambassadörer 

vilket ger möjlighet till ökad inhämtning av kvalitativa data om produkten och användning av 

den vid ambassadörstationerna. Kontroll över produkten vid förvaring minskar eftersom 

släpvagnarna är utspridda på fler platser. Släpvagnarnas varierade tillgänglighet och storlek vid 

de olika stationerna gör att tjänsten kan bli mindre tillförlitlig. Användarna får en ökad 

tillgänglighet eftersom de kan återlämna och hämta släpvagnar på fler platser och under hela 

dygnet. 

Game 
Erbjudandet är användningsorienterat och innebär gameifiering av släpvagnsanvändandet. 

Spelet bygger på uppdrag som ger belöningar. Belöningarna omvandlas sedan till en 

rabattbelöning vid användandets slutfas. Ett uppdrag kan t.ex vara att lasta släpvagnen på rätt 

sätt för att optimera tyngdpunktens position. För användaren bidrar uppdragen till en förbättrad 

upplevelse samtidigt som de ger stöd för korrekt användning. För Brenderup blir uppdragen en 

chans att kontrollera hur släpvagnen används. 

Spelet ger Brenderup möjlighet att få information från användningsfasen och bygga en närmare 

relation med användaren samtidigt som de behåller dagens system med tredjeparter för 

tillgänglighet och service. Risken för vårdslös användning minskas eftersom användaren 

belönas för korrekt användande. Detta medför att släpvagnarna får en längre livslängd och kan 

hyras ut fler gånger. Korrekt användande leder också till ett minskat servicebehov och därmed 

lägre kostnader för Brenderup. Möjligheten till återtillverkning ökar och erbjudandet blir mer 

tillförlitligt. Den information som kommer från användningsfasen kan Brenderup använda för 

att ta fram skräddarsydda och innovativa produkter i framtiden. 
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OnTheGo 
Erbjudandet är användningsorienterat och innebär att användaren vid bokningstillfället får 

möjlighet att välja att hämta upp och lämna tillbaka släpvagnen på flera olika mackar på väg 

till och från sina destinationer. De ställen där det finns ett överskott av släpvagnar får lägre 

priser för upphämtning och de som har ett överskott får högre priser för tillbakalämning. 

Användaren får en möjlighet att spara pengar och upplever ökad flexibilitet. 

Brenderup får genom tjänsten möjlighet att styra släpvagnar dit de vill genom dynamisk 

prissättning vilket innebär ökad kontroll över produkten och tjänsten. Brenderup får ökad 

kontroll över släpvagnarnas spridning eftersom de med prissättning kan styra upphämtning och 

tillbakalämning dit de vill. 

Flex 
Erbjudandet är användningsorienterat och innebär att användaren får välja att hämta upp 

släpvagnen från tidigare användares hem eller en mack i närheten. Upphämtningsplatser med 

tillhörande priser dyker upp på en karta vid bokning. Användaren får fler alternativ att välja 

mellan vid upphämtning och kan vid återlämning välja att låta släpvagnen stå kvar hemma. 

Erbjudandet låter användaren låsa upp släpvagnen med en låskod och möjliggör därför 

upphämtning och återlämning dygnet runt. Användaren får ökad flexibilitet och tillgänglighet 

eftersom platserna för tillbakalämning och upphämtning blir fler och är öppna dygnet runt. 

Tjänsten låter Brenderup styra släpvagnarnas position med hjälp av prissättning och kan 

därmed styra dem till lämplig mack när det har gått lång tid sen service.  Brenderups kontroll 

över släpvagnarna minskar eftersom vissa släpvagnar är två steg(Brenderup-mack-användare-

släpvagn) från Brenderup över flera uthyrningar. Obemannad upphämtning och 

tillbakalämning ger också minskad kontroll samt minskad möjlighet till 

informationsinhämtning vid användarskifte. Användarskifte utan släpvagnskontroll leder till 

minskad tillförlitlighet och produktkontroll. Direktkontakt med användare i de fall då mackar 

inte används gör att Brenderup kommer närmare användaren. 

Move! 
Erbjudandet är resultatorienterat och innebär att Brenderup sköter hela flytten. Användaren 

berättar vad den ska flytta och vart den ska flytta det. Sen väljer användaren vilket datum flytten 

måste ske och får upp alternativ med olika priser baserade på kostnaden för Brenderup. 

Användaren får sedan erbjudande om tillval som antal flytthjälredor, flyttlådor som skickas 

hem innan flyttdagen och möbelskydd. Användaren får också erbjudande om att åka med i 

bilen. När släpvagnen är bokad ser Brenderup till att leverera eventuella tillval genom 

tredjepartsföretag samt anlita flytthjälpredor genom tredjepartsföretag. På dagen för flytt kör 

flytthjälpredorna med bil och släpvagn hem till användaren. De bär gemensamt med 

användaren, eller ensamma, ut bohag och flyttlådor till släpvagnen och åker mot 

slutdestinationen. Vid slutdestinationen möter de upp användaren om denne inte är med i bilen. 

De packar ur och användaren är klar med tjänsten. Flytthjälpredorna återlämnar sedan 

släpvagnen på en närliggande station med högt släpvagnsbehov. 
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Tjänsten innebär ökad kontroll över användning för Brenderup eftersom samma personer 

kommer köra och lasta släpvagnarna om och om igen. Detta medför att de enkelt kan samla in 

information om användandet och dess expertanvändare. Detta leder till minskat slitage, ökad 

produktkontroll, ökade möjligheter att samla in information från användningsfasen av 

produkten. För användaren innebär tjänsten att hen endast köper ett resultat vilket har ett högre 

värde än tjänster som innebär att användaren måste anstränga sig genom att utnyttja en produkt 

för att uppnå resultatet. 

Go! 
Erbjudandet är användningsorienterat och baseras på Thule Go!-stationer som byggs på 

strategiska platser runtom i landet. Stationerna har kapacitet för minst fyra släpvagnar och är 

obemmanade. Varje station har en bokningsmodul med nyckelfack. Stationerna markeras ut 

med flagga och geotaggas online. Släpvagnarna på stationerna står under enkla tak eller på 

uppvärmda ytor. Systemet integreras i nuvarande system med mackar. Service och underhåll 

sker i de flesta fall vid mackar. Användare får vid bokning välja att hämta upp och återlämna 

släpvagnen på en rad stationer som syns på en karta online. De olika upphämtningsstationerna 

prissätts baserat på tillgång. Detsamma gäller återlämningsstationerna. En släpvagn som 

kunden anser behöver service styrs antingen till en mack vid nästa uthyrning eller servas på 

plats av utskickad personal. 

Tjänsten innebär att Brenderup kan använda pris för att få släpvagnarna till stationer med 

underskott och från stationer med överskott. Brenderup kommer närmare användaren vid Thule 

Go!-stationerna men saknar personlig kontakt. Dynamisk prissättning ger Brenderup kontroll 

över produkternas position. Graden av tillsyn vid stationerna minskar, därmed minskar även 

möjligheten till produktunderhåll och tillförlitlighet. Användarna får tillgång till fler stationer 

och kan återlämna släpvagnar hela dygnet. 

Concept Scoring 
För att välja ett slutligt koncept användes en Concept Scoring-matris där de sex koncepten från 

föregående steg vägdes sinsemellan utifrån elva konceptsvalskriterier. Sju av 

konceptvalskriterierna var kriterier utifrån ett PSS-perspektiv och de andra fyra var utifrån ett 

tjänstedesignperspektiv.  

En av frågeställningarna med detta arbete var: “Skiljer sig resultatet av en Concept Scoring-

process vid användandet av konceptvalskriterier från enbart ett PSS-perspektiv, enbart ett 

tjänstedesignperspektiv eller en kombination av ett PSS- och tjänstedesignperspektiv?” Därför 

genomfördes Concept Scoring-processen på ett sådant sätt att konceptens totala poäng räknades 

ut på fem olika sätt. Skillnaden mellan dessa beräkningar var hur stor andel av den totala 

poängen som grundades hos PSS-konceptvalskriterierna respektive tjänstedesign-

konceptvalskriterierna. De andelar som beräknades var 0% respektive 100%, 25% respektive 

75%, 50% respektive 50%, 75% respektive 25% och 100% respektive 0%. 
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Till att börja med vägdes de sex koncepten i jämförelse mot det nuvarande envägserbjudandet. 

Resultatet av detta visas i Figur 8, där de olika koncepten representeras av varsin linje. X-axeln 

beskriver hur stor andel av konceptvalskriterierna som är ur ett PSS-perspektiv. Till exempel 

betyder alla värden vid 75% att 75% är PSS-konceptvalskriterier och 25% är tjänstedesign-

konceptvalskriterier, alltså är koncepten vid denna punkt bedömda med övervagande PSS-

fokus. Vid 0%  är poängsumman baserad på 0% PSS-konceptvalskriterier och 100% 

tjänstedesign-konceptvalskriterer, vilket betyder att koncepten här är bedömda helt ur ett 

tjänstedesignperspektiv. Se Bilaga 13 för det dokument som användes vid betygsättningen av 

koncepten utifrån respektive konceptvalskriterie. 

 

Figur 8 - Concept Scoring 1 för praktikfallet 
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Det visade sig att de olika koncepten svarade väldigt olika beroende på de olika andelarna PSS- 

och tjänstedesignfokus. Det mest extrema exemplet är konceptet “Move” som ur ett rent 

tjänstedesign-perspektiv rankades sist av alla koncept och därmed var det enda som var sämre 

än det nuvarande envägserbjudandet vid denna punkt. Ur ett rent PSS-fokus rankades detta 

koncept istället som det bästa. Det nuvarande konceptet bedömdes totalt sett vara det sämsta 

av alla koncept, vilket gav anledning att genomföra en ny Concept Scoring med en ny referens 

eftersom det med endast med låg säkerhet går att bedöma hur väl de andra koncepten står sig 

jämfört med varandra när de hamnar långt ifrån referensen. Konceptet “Game” ansågs utifrån 

resultatet vara ett av de bästa koncepten och dessutom ett koncept som det ansågs vara lätt att 

väga de andra koncepten mot. Därför valdes konceptet “Game” som ny referens. 

I den andra vändan av Concept Scoring-processen (se Figur 9) blev det tydligare vilket koncept 

som var det bästa utifrån de bedömningar som genomfördes. Konceptet “OnTheGo” rankades 

bäst vid andelarna 25%, 50%, 75% och 100% PSS-konceptvalskriterier och ansågs därför vara 

det bästa konceptet. Författarna av rapporten ansåg att resultatet från Concept Scoring-

processen var rimligt och valde ut konceptet “OnTheGo” för verifiering i fas 4. Se Bilaga 14 

för det dokument som användes vid betygsättningen av koncepten utifrån respektive 

konceptvalskriterie. 

 

 

Figur 9 - Concept Scoring 2 för praktikfallet 
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5.4 Fas 4 – Konceptutvärdering 

Syftet med fas 4 var att verifiera de antaganden som gjorts för det koncept som valts. Till att 

börja med sammanställdes vilka antaganden som legat till grund för eller som påverkar det 

valda konceptet. Därefter valdes en utvärderingsmetod för respektive antagande. Slutligen 

utvärderades de olika antagandena. I detta delkapitel beskrivs genomförandet av fas 4. 

Antaganden hos valt concept 
I Tabell 9 presenteras de antaganden som låg till grund för eller påverkade det slutligt valda 

konceptet. Till varje antagande valdes en utvärderingsmetod för att verifiera eller bestrida 

antagandet. Totalt identifierades åtta antaganden för konceptet: tre av dessa var från fas 1, två 

från fas 2 och ytterligare tre antaganden identifierades vid framtagandet av planen för 

utvärdering av antaganden. Några antaganden valdes att inte, på grund av tidsbrist, resursbrist 

eller andra orsaker, utvärderas i detta arbete och bör ses som avgränsningar eller förslag till 

fortsatt arbete. Antagandena för konceptet tillsammans med vald utvärderingsmetod och 

beskrivning på om de kommer verifieras i detta arbete eller inte. För antagandena 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 och 3.1 genomfördes en verifieringsstudie, vilken presenteras i fas 4. 

Tabell 9 - Plan för verifiering av antaganden 

PLAN FÖR VERIFIERING AV ANTAGANDEN 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Utförande 

1.1 Det är en stor kostnad för 

Brenderup att flytta släpvagnar 

mellan stationer. 

Studier av användar- och 

transportdata. 

Inom projektet 

1.2 Envägserbjudandet används 

primärt för flytt av bohag mellan 

bostäder. 

Telefonenkätundersökning 

med användare. 

Inom projektet 

1.14 Många användare bokar via 

telefon eller annan direktkontakt 

med uthyrningsdepåerna 

eftersom webboknigssystemet 

är dåligt. 

Telefonintervjuer med 

användare. 

Utom projektet 

2.1 Användare är villiga att åka en 

extra omväg om de får hyra 

släpvagnen billigare. 

Telefonenkätundersökning 

med användare och 

enkätundersökning med 

ickeanvändare. 

Inom projektet 

2.2 Användare av erbjudanden för 

uthyrning och återlämning av 

släpvagnar på samma plats 

åker en stor del av hyrsträckan 

med tom släpvagn. 

Enkätundersökning. Inom projektet 

3.1 Bokning av tjänstekonceptet 

kan lösas genom en webbtjänst. 

Design av interaktion samt 

användbarhetstester. 

Inom projektet 



47 

3.2 Bokning av tjänstekoncept kan 

lösas genom en app för mobila 

enheter. 

Design av interaktion samt 

användbarhetstester. 

Utom projektet 

3.3 Antalet släpvagnar som 

företaget själva behöver flytta 

mellan stationer minskar genom 

införandet av tjänstekonceptet. 

Test och implementering av 

tjänstekoncept. 

Utom projektet 

Verifiering antagande 1.1 

Tabell 10 - Verifiering av antagande 1.1 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Verifierat 

1.1 Det är en stor kostnad för 

Brenderup att flytta 

släpvagnar mellan stationer. 

Studier av användar- och 

transportdata. 

Ja 

 

Enligt planen skulle antagande 1.1 (se Tabell 10) utvärderas med hjälp av studier av användar- 

och transportdata. En excelfil med transportdata erhölls från Brenderup, vilket gjorde det 

möjligt att undersöka huruvida “Det är en stor kostnad för Brenderup att flytta släpvagnar 

mellan stationer” är sant eller inte. Transportdatan innehöll information om lastbilstransporter 

av släpvagnar från mars 2010 fram till och med februari 2016. Datum, antalet flyttade 

släpvagnar och vilka depåer som släpvagnarna flyttades mellan var den information som ingick 

i transportdatan. Information om extern kostnad för flyttning av släpvagnar erhölls också från 

Brenderup, alltså den kostnad som ett externt transportföretag tar ut för att transportera 

släpvagnarna. Ingen information om interna kostnader för transport av släpvagnar erhölls av 

företaget. 

Transportdatan som erhölls innehöll en hel del trasig data, som manuellt behövde bearbetas för 

att analysen skulle kunna genomföras. På grund av den trasiga datan och de tidsresurser som 

krävdes för att reparera denna, valdes att endast en månad skulle analyseras. För att titta 

närmare på antagandet valdes månaden november 2015, då både användar- och transportdata 

erhållits från denna månad, samt att månaden innehöll få rader med trasig data. 

Utifrån den tidigare erhållna användardatan beräknades den totala omsättningen från 

uthyrningen av släpvagnar under november 2015. Transportdatan gjorde det möjligt att beräkna 

kostnaden för förflyttning av släpvagnar. Analysen som genomfördes finns sammanställd i 

Error! Reference source not found.. Författarna gjorde utifrån de genomförda analyserna 

bedömningen att antagande 1.1 - Det är en stor kostnad för Brenderup att flytta släpvagnar 

mellan stationer är sant och därmed verifierat. 
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Verifiering antagande 1.2 

Tabell 11 - Verifiering av antagande 1.2 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Verifierat 

1.2 Envägserbjudandet används 

primärt för flytt av bohag 

mellan bostäder. 

Telefonintervjuer med 

användare 

Ja 

 

Telefonenkätundersökning 
För att besvara antagande 1.2 utförde författarna en telefonenkätundersökning. Författarna 

undersökte om tjänsten ”primärt” används för flytt av bohag mellan bostäder. Primärt innebär 

i det här fallet att över hälften av användarna använde tjänsten för ändamålet. Författarna 

bestämde att ett 95-procentigt konfidensintervall var rimligt med tanke på de resurser som 

fanns att tillgå. Telefonenkäten riktades mot användare som nyttjat tjänsten tidigare. För att 

finna respondenter valde författarna att använda den användardata som erhölls i fas 1. En enkät 

(se Bilaga 21) hade förberetts, vilken fylldes i under telefonsamtalet.  Författarna uppskattade 

att 40 respondenter skulle räcka för att uppfylla de kriterer som satts upp. 100 potentiella 

respondenter valdes ut genom ett bundet slumpmässigt urval. Med en uppskattad marginal på 

60 respondenter kände sig författarna säkra på att tillräckligt många skulle vilja delta i 

telefonenkäten. Respondenterna fick först svara på frågor om ålder, kön och vad de använde 

släpvagnen till. Efter 35 svaranden hade författarna nått sitt mål rörande konfidensintervall. 

Åldern för respondenterna illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10 - Fördelning av ålder för urvalsgruppen vid telefonenkäten 
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Könsfördelningen hos respondenterna, som illustreras i Figur 11, blev något skev jämfört med 

urvalsgruppen. Avvikelsen anses dock vara försumbar i sammanhanget. 

 

Figur 11 - Könsfördelning för respondenter och urvalsgruppen 

Antagande 1.2 bekräftades, erbjudandet används främst för att flytta. Resultatet illustreras i 

Figur 12. 

 

Figur 12 – Användningsområde 
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Verfiering antagande 2.1 

Tabell 12 - Verifiering av antagande 2.1 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Verifierat 

2.1 Användare är villiga att åka en 

extra omväg om de får hyra 

släpvagnen billigare 

Telefonintervjuer med 

användare och 

enkätundersökning med 

ickeanvändare 

Ja 

 

För att utvärdera antagande 2.1 (se Tabell 12) genomfördes två skilda studier. Den ena studien 

var en del av den telefonenkätundersökning som nämns i stycket telefonenkätstudie på sidan 

50. Den andra studien genomfördes genom en webbenkätundersökning (se Bilaga 22) där såväl 

användare som ickeanvändare tilläts svara. Ett bekvämlighetsurval tillämpades vid 

webbenkätundersökningen, vilket betyder att inget särskilt urval gjordes på förhand. 

Webbenkätundersökning 
I webbenkätundersökningen ombads deltagarna först svara på frågor om ålder, 

könstillhörighet, bostadsort, huvudsakliga sysselsättning, körkortsinnehav, om de har tillgång 

till bil samt om de hyrt släpvagn förut. Totalt svarade 158 personer på enkätundersökningen. 

Efter att författarna filtrerat bort svårtolkade svar, personer utan körkort och personer utan 

tillgång på bil återstod 120 svar. Denna urvalsgrupp ansågs vara rimlig för att bedöma huruvida 

antagande 2.1 var sant eller inte. 53,3 procent i urvalsgruppen var anställda, 40,8 procent var 

studerande, 2,5 procent var egenföretagare, 2,5 procent var pensionärer och 0,8 procent hade 

en annan huvudsaklig sysselsättning. 54,6 procent var män och 45,4 procent var kvinnor. 75 

procent av urvalsgruppen hade hyrt släpvagn tidigare och medelåldern på dessa var 36 år. I 

Figur 13 visas spridningen på åldern hos urvalsgruppen och det är tydligt att unga personer är 

överrepresenterade. 

 

Figur 13 – Fördelning av ålder hos urvalsgruppen i webbenkätundersökningen 
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För att kunna verifiera antagande 2.1 bads de svarande att sätta sig in i följande situation: 

“Föreställ dig att du ska åka 10 mil från din bostadsort för att köpa en ny soffa för 10 000kr. 

För att frakta hem soffan behöver du hyra en släpvagn.” De skulle sedan sätta sig in i följande 

fyra specifika fall och svara på respektive fråga: 

1. Hur mycket kan du tänka dig att betala för att hämta släpvagnen där du köper soffan 

och sedan lämna tillbaka släpvagnen på din bostadsort? (Ange svaret i svenska kronor, 

SEK) 

2. Hur mycket kan du tänka dig att betala för att hämta och lämna tillbaka släpvagnen på 

din bostadsort? (Ange svaret i svenska kronor, SEK) 

3. Hur mycket kan du tänka dig att betala för att hämta upp släpvagnen någonstans på 

vägen till stället där du köper soffan och sedan lämna tillbaka släpvagnen på din 

bostadsort? (Ange svaret i svenska kronor, SEK) 

4. Hur mycket kan du tänka dig att betala för att köra en 10 km lång omväg för att hämta 

upp släpvagnen någonstans på vägen till stället där du köper soffan och sedan lämna 

tillbaka släpvagnen på din bostadsort? (Ange svaret i svenska kronor, SEK) 

Figur 14 visar en kumulativ fördelning över hur mycket urvalsgruppen kunde tänka sig att 

betala för de fyra olika fallen. Fall 4, som krävde att personen skulle behöva ta en 10 kilometer 

lång omväg för att hämta upp släpvagnen, var det fall som urvalsgruppen ville betala minst för. 

Till exempel ville 60 procent betala som mest 200 kronor för fall 4, medan 20 procent ville 

betala som mest 200 kronor för fall 1. I fall 4 ville urvalsgruppen betala minst pengar, fall 2 

och 3 gav ungefär samma resultat och i fall 1 var användarna mest benägna att betala mycket 

pengar. Författarna ansåg att det var tydligt vid studerande av Figur 14 att priset påverkade hur 

bekväm resa en potentiell användare kunde tänka sig att ha. 

 

Figur 14 - Maximal tänkbar kostnad för fyra scenario 
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Telefonenkäten innehöll frågor om hur lång sträcka den svarande kört till upphämtningsplatsen 

för släpvagnen och till upphämtning av sitt gods samt hur lång sträcka den svarande kört från 

avlastningsplatsen av sitt gods till återlämning av släpvagnen. Dessa två frågor ställdes för att 

undersöka hur tidigare resväg påverkar användarens framtida resväg. Det visade sig att 

användare som redan kört långt till platsen för upphämtning av släpvagn kunde tänka sig köra 

ytterligare lite längre med ett lägre ekonomiskt incitament än de som kört en kortare sträcka 

till platsen för upphämtning av släpvagn. Sambandet mellan användarnas villighet att köra en 

extrasträcka beroende på hur långt de redan kört illustreras i Figur 15. Antal svaranden för de 

olika spannen skiljer sig så mycket att resultatet kan vara skevt. I Figur 16 visas hur många 

svaranden som finns som underlag för varje spann. 

 

Figur 15 - Användarnas vilja att köra en extrasträcka i förhållande till hur långt de redan kört 

 

Figur 16 - Antal svaranden uppdelat efter antal tidigare körda kilometer 
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Telefonenkätundersökningen avslutades med fyra frågor för att verifiera eller bestrida 

antagande 2.1: 

1. Tänk på när du senast använde envägserbjudandet. Om du nu skulle vara i samma 

situation igen men få erbjudandet att åka totalt 10 km extra vid upphämtning av 

släpvagnen mot att du skulle få betala ett billigare pris. Vilket skulle vara det högst 

priset du skulle kunna tänka dig att betala? (svar i kr) 

2. Tänk på när du senast använde envägserbjudandet. Om du nu skulle vara i samma 

situation igen men få erbjudandet att åka totalt 40 km extra vid upphämtning av 

släpvagnen mot att du skulle få betala ett billigare pris. Vilket skulle vara det högst 

priset du skulle kunna tänka dig att betala? (svar i kr) 

3. Tänk på när du senast använde envägserbjudandet. Om du nu skulle vara i samma 

situation igen men få erbjudandet att åka totalt 10 km extra vid återlämning av 

släpvagnen mot att du skulle få betala ett billigare pris. Vilket skulle vara det högst 

priset du skulle kunna tänka dig att betala? (svar i kr) 

4. Tänk på när du senast använde envägserbjudandet. Om du nu skulle vara i samma 

situation igen men få erbjudandet att åka totalt 40 km extra vid återlämning av 

släpvagnen mot att du skulle få betala ett billigare pris. Vilket skulle vara det högst 

priset du skulle kunna tänka dig att betala? (svar i kr) 

Det visade sig att användarna värderade att köra en extrasträcka likvärdigt för tillbakalämning 

av släpvagn och upphämtning av släpvagn. Över 80 procent av användarna kan tänka sig att 

köra en mil extra om priset för en släpvagn reduceras med 400 kr och 40 procent av användarna 

kan tänka sig att köra en mil extra om priset för en släpvagn reduceras med 200 kr. Över 80 

procent av användarna kan tänka sig att köra fyra mil extra om priset reduceras med 900 kr och 

40 procent av användarna kan tänka sig att köra fyra mil extra om priset reduceras med 500 kr. 

Författarna drar slutsatsen att användarna väger in något mer än längden på extrasträckan 

eftersom kvoten mellan den prisreduktion de vill ha för fyra mil extra körning jämfört med en 

mil extra körning inte förhåller sig 4:1.  
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Den första milen tycks värderas högre, detta är något som författarna inte med säkerhet kan 

förklara. Författarna tror att det kan bero på att det för användaren är jobbigt att ta ett beslut, 

vilket leder till att beslutet i sig upplevs som en uppoffring. En annan orsak kan vara att 

användaren inte förväntade sig en extra resväg och att det negativa överraskningsmomentet 

värderas lika oavsett hur stor uppoffring den extra resvägen innebär mätt i sträcka. Resultatet 

från de fyra avslutande frågorna i telefonenkätundersökningen illustreras i Figur 17. 

 

Figur 17 - Minimal tänkbar prisreduktion för fyra scenario 

Antagande 2.1 anses av författarna bekräftat eftersom samtliga respondenter i både 

telefonintervjun och webbenkätundersökningen kunde ange ett pris som skulle få dem att köra 

en omväg för både upphämtning och återlämning av hyrd släpvagn. 

Vid slutet av telefonenkätintervjuerna ombads respondenterna komma med spontana 

kommentarer om tjänsten. Det kom fram att flera användare upplevde tidsbegränsningen som 

en stressande faktor och erkände att deras villighet att åka en omväg påverkades av detta. 

Kommentarerna finns i Bilaga 23. 
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Verifiering antagande 2.2 

Tabell 13 - Verifiering av antagande 2.2 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Verifierat 

2.2 Användare av erbjudanden för 

uthyrning och återlämning av 

släpvagnar på samma plats 

åker en stor del av 

hyrsträckan med tom 

släpvagn 

Enkätundersökning Ja 

 

Antagande 2.2 (se Tabell 13) verifierades i samma webbenkätundersökning som antagande 2.1. 

I undersökningen ombads deltagarna först svara på frågor om ålder, könstillhörighet, 

bostadsort, huvudsakliga sysselsättning, körkortsinnehav, tillgång till bil samt om de hyrt 

släpvagn förut. Totalt svarade 158 personer på enkätundersökningen. 116 av dessa hade hyrt 

släpvagn förut och valdes ut som urvalsgrupp. Urvalsgruppen ombads tänka på senast de hyrde 

släpvagn där de hämtade och lämnade släpvagnen på samma ställe och fick sedan svara på 

frågan “Hur stor del av körsträckan hade du last på?”. Svarsalternativen som gavs var 0-40 

procent, 40-60 procent och 60-100 procent. I Figur 17 presenteras resultatet från frågan och det 

visade sig att de allra flesta användare - 77,6 procent - hade släpvagnen lastad 40-60 procent 

av den totala hyrsträckan. 17,2 procent uppgav att de hade släpvagnen lastad 60-100 procent 

av hyrsträckan och 5,2 procent uppgav att de hade släpvagnen lastad 0-40 procent av 

hyrsträckan. Författarna anser därför att antagande 2.2 kan verifieras med stöd i resultatet från 

webbenkätundersökningen. 

 

Figur 18 - Andel av körsträckan som användare har last på släpvagnen 
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Verfiering antagande 3.1 

Tabell 14 - Verifiering av antagande 3.1 

Antagande # Antagande Utvärderingsmetod Verifierat 

3.1 Bokning av tjänstekonceptet 

kan lösas genom en 

webbtjänst 

Design av interaktion samt 

användbarhetstester 

Ja 

 

Antagande 3.1 (se Tabell 14) testades med hjälp av användbarhetstester i två iterationer. Förs 

tillverkades en lågupplöst pappersprototyp av bokningssystemet. Prototypen byggdes för att 

utvärdera systemets funktionalitet. Prototypen (se bilaga 25 - 28) testades endast fyra gånger 

då uppenbara förbättringsmöjligheter identifierades omedelbart. Testerna inleddes med att 

deltagarna fick svara på frågor om kön och ålder. De fick sedan en kort introduktion till syftet 

med testet. Deltagaren fick sedan en uppgift som gick ut på att boka släpvagn mellan två orter 

ett visst datum. De fick information om var deras resa skulle påbörjas samt vilket pris de kunde 

tänka sig betala. Under utförandet av uppgiften fick de ingen respons alls från författarna. En 

av författarna agerade moderator och skött tidtagningen. Den andre författaren observerade och 

antecknade. Problem, ansträngningsnivå och uppgiftsframgång dokumenterades. Efter testet 

fick deltagaren dela sina tankar om systemet, dessa tankar antecknades. 

Den första iterationen ett visade att användarna inte fann den karta som fanns med i systemet 

användbar. Användarna tolkade uppgiften som en beskrivning av vad hen ungefär ville göra 

snarare än en exakt beskrivning av vad som hen skulle göra. Funktionerna hos prototypen 

visade sig vara för många och avancerade. Systemet upplevdes komplicerat. Användarna hade 

svårt att föreställa sig systemet på en dator. Prototypen upplevdes därför inte verklighetstrogen. 

Ansträngningsnivån vid den första iterationen noterades till nivå medel på en skala med låg, 

medium och hög ansträningsnivå. 

För den andra iterationen förändrades prototypen på följande sätt: 

 Kartan togs bort 

 Uppgiftsbeskrivningen gjordes tydligare genom att begränsa de val som användaren 

kunde tänkas göra 

 Uthyrningstidsmätaren togs bort 

 Val av släpvagnsstorlek separerades från övriga val 

För den andra iterationen byggdes en digital prototyp (se bilaga 29 och bilaga 30) och testet 

genomfördes elva gånger. Den digitala prototypen byggdes också för att testa systemets 

funktionalitet och den testades på samma vis som prototypen vid den första iterationen. Den 

andra iterationen avslutades också med att deltagarna fick fylla i ett SUS-formulär. 
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Tabell 15 visar de fem problem som identifierades vid den andra iterationen. Tabellen visar 

hur många användare som upplevde problemet, problemets allvarlighetsgrad samt problemets 

inverkan på användarupplevelsen. 

Tabell 15 - Problemsammanställning för användbarhetstest 

Problem Antal användare 

som upplever 

problemet 

Allvarlighetgrad 

(låg, medel, hög) 

Inverkan på 

användarupplevelsen 

(låg, hög) 

1. Användaren tolkar grå 

knapp som vald vid val av 

storlek 

8 medel hög 

2. Förifyllda destinationer 

vid skärm två skapar 

förvirring 

2 låg låg 

3. Användaren upplever att 

hen endast kan välja en 

släpvagnsstorlek. 

4 medel hög 

4. Användaren förstår inte 

vart hen skall ange start 

och slutdestinationer 

1 hög hög 

5. Användaren är osäker på 

om de destinationer som 

datorn föreslår för 

upphämtning och 

tillbakalämning ligger nära 

användarens planerade 

resväg 

5 medel hög 

 

Problem 2 förekom sällan och hafr både låg inverkan och låg allvarlighetsgrad. Författarna 

gick därför inte vidare med problemet.  

Problem 4 förkom endast i ett fall och författarna gick inte vidare med problemet. Detta trots 

hög grad av allvarlighet och hög inverkan på användarupplevelsen. 

Problem 1 förekom ofta, varr allvarligt och hafr hög inverkan på användarupplevelsen. 

Problemet ledde till att användarna valde fel släpvagnsstorlek och behövde gå tillbaka i 

processen då detta upptäcktes först i nästa steg i bokningsprocessen. Användarna bockade ur 

de släpvagnar de ville välja eftersom de inte förstod att alla släpvagnsstorlekar var förvalda. 

Problem 3 var vanligt förekommande och hafr allvarlighetsgrad medel eftersom det inte lät 

systemet optimera erbjudandet utifrån företagets preferens. Användare som kunde tänka sig 

flera alternativ, men upplevde att de tvingas göra ett val de inte ville göra, påverkades negativt 

av problemet och det ansågs därför ha hög inverkan på användarupplevelsen. Efter testerna 

uttryckte flera användare att de inte läst texten som förklarade att de ombads välja alla 

släpvagnsalternativ de kunde tänka sig.  
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Problem 5 var vanligt förekommande, hade allvarlighetsgrad medel och hög inverkan på 

användarupplevelsen. Flera användare försökte trycka på knappen “karta” med förhoppningen 

att de skulle få se resvägen på en karta och på så sätt bli av med sin osäkerhet. Knappen var 

dock inte utvecklad i prototypen och någon karta dök inte upp. Användaren blev därför aldrig 

kvitt sin osäkerhet. Vid samtalen efter testerna uttryckte flera användare att en karta över 

föreslagen resväg hade varit nog för att bli av med osäkerheten. 

9 av 11 användare klarade uppgiften och i snitt tog det 206 sekunder att genomföra uppgiften. 

Standardavvikelsen tidsmässigt var 37 sekunder. Ansträngningsnivån för användarna var i 4 

av 11 låg och för 7 av 11 medel. SUS-betyget för användarna var i snitt 68,9 med en 

standardavvikelse på 6,6. Författarna gjorde bedömningen att användbarhetstestningen av den 

digitala prototypen tillsammans med SUS-betyget på 68,9 är tillräckligt för att kunna verifiera 

antagande 3.1 som sant. Författarna vill dock belysa att de ser en stor förbättringspotential hos 

den digitala prototypen och att vidareutveckling av användarinteraktionen bör genomföras.  
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5.5 Sluresultat 

Följande kapitel beskriver det slutresultat som levererades till Brenderup. Leveransen av 

slutresultatet består av en digital prototyp som illusterar användarinteraktionen för en 

bokningsmodul för det utvecklade tjänstekonceptet. 

Utifrån användbarhetstesterna utvecklades och detaljerades det valda konceptet ytterligare. De 

problem som ansågs viktigast lösa var att tydliggöra valet av släpvagnsstorlek, att göra det 

enklare för användaren att förstå hur de olika platserna som matas in påverkar sökresultatet och 

att få användaren att förstå varför sökresultaten är relevanta. Konceptet döptes också om till 

”Move’it!”. 

Författarna valde att göra en guidande bokningsprocess med tydliga steg för att minska 

osäkerheten och göra så att användare förstår varför olika typer av information behöver matas 

in. En interaktiv karta som finns med under hela bokningsprocessen infördes för att underlätta 

för användarna att förstå vad som händer med den inmatade informationen. Nedan följer en 

beskrivning av bokningsprocessen steg för steg. 

Steg 1 – Var vill du flytta saker ifrån? 
Till att börja med hälsas användaren välkommen till tjänsten och ombeds förmedla var hen vill 

flytta saker ifrån (se Figur 19). Användaren kan i detta steg välja att antingen klicka på kartan 

eller fylla i en plats som fritext. För att gå vidare till nästa steg används antingen knappen 

”Nästa” eller ett enterslag. 

 

Figur 19 - Bokningsmodul steg 1 
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Steg 2 – Var vill du flytta saker till? 
I steg 2 (se Figur 20) ombeds användaren fylla i var denna vill flytta saker till genom att klicka 

på kartan eller skriva in platsen som fritext. Feedback från det val som användaren gjort i steg 

1 illustreras genom en pin på kartan samt som text i menyn till vänster. 

 

Figur 20 - Bokningsmodul steg 2 

Steg 3 – När vill du ha släpet 
I det tredje steget (se Figur 21)förmedlar användaren när denne vill ha tillgång till släpet. 

Användaren väljer först datum och tid för upphämtning och sedan genom en slider hur länge 

denne vill ha tillgång till släpet. 

 

Figur 21 - Bokningsmodul steg 3 
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Steg 4 – Var startar din bilresa? 
I steg 4 (se Figur 22) ombeds användaren att berätta var bilresan startar. Det är detta steg 

författarna har identifierat som det största problemet i tidigare prototyper. Genom att tydligt 

förmedla för användaren vilka fördelar som finns med att fylla i sin startdestination, ge visuell 

feedback via en karta och dessutom ge användaren möjlighet att hoppa över detta steg har 

författarna underlättat för användaren. 

 
Figur 22 - Bokningsmodul steg 4 

Steg 5 – Var slutar din bilresa? 

Det femte steget (se Figur 23) liknar till stor del det fjärde steget med skillnaden att användaren 

här ombeds att förmedla var bilresan slutar. 

 
Figur 23 - Bokningsmodul steg 5 
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Steg 6 – Vilken storlek på släp kan du tänka dig? 
Steg 6 (se Figur 24) är det sista steget innan användaren kan söka lediga släpvagnar. Här 

förmedlar användaren vilka släpvagnsstorlekar som hen kan tänka sig att hyra. Den guidande 

texten ger användaren möjlighet att använda en storleksguide som hjälp vid valet av 

släpvagnsstorlek. Denna har författarna inte designat, men syftet med storleksgudien är att ge 

stöd för vilken storlek som passar olika typer av användande. 

 
Figur 24 - Bokningsmodul steg 6 

Steg 7 – Sök lediga släp 
I det sjunde steget (se Figur 25) söker systemet efter lediga släpvagnar. Användaren ges 

feedback i form av en progress bar i blå färg som förmedlar hur lång tid av sökningen som gått 

och hur lång tid som är kvar. Knappen som det tidigare stått ”Sök lediga släp” förmedlar också 

att systemet tänker. I vänstermenyn scrollas de ifyllda valen uppåt för att ge plats åt 

sökresultaten. 

 
Figur 25 - Bokningsmodul steg 7 
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Steg 8 – Välj bland tillgängliga släp 
I steg 8 (se Figur 26) får användaren välja bland tillgängliga släpvagnar. Knappen som tidigare 

förmedlat ”Sök lediga släp” förmedlar nu istället ”Ändra sökningen” och användare kan få 

information om tidigare genomförda val genom att scrolla uppåt i vänstermenyn. Sökresultaten 

visas i form av föreslagna resor. Den mest rekommenderade resan är förvald och visas i orange 

på kartan. Användaren kan klicka på de andra resorna och dessa blir då istället orangea på 

kartan. Är användaren inte nöjd med någon av resorna kan hen välja att trycka på ”Visa fler 

släp…” eller göra om sökningen genom att klicka på ”Ändra sökning”. Är användaren nöjd 

med en föreslagen klickar hen på ”Boka nu”. 

 
Figur 26 - Bokningsmodul steg 8 

Steg 9 – Boka släp 

I det sista steget (se Figur 27) visas all information om det valda släpet för användaren. Denne 

fyller sedan i personuppgifter som sig själv och bekräftar bokningen genom att klicka på 

”Boka”. 

 
Figur 27 - Bokningsmodul steg 9
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6 Analys och diskussion 
Kapitlet innehåller reflektioner och diskussion kring, och analys av, de frågeställningar som 

detta arbete syftar att besvara. Kapitlet diskuterar också arbetet i stort och de metoder som 

använts. 

6.1  Diskussion kring frågeställning 1 

Frågeställning 1 - Skiljer sig resultatet av en Concept Scoring-process vid användandet av 

konceptvalskriterier från enbart ett PSS-perspektiv, enbart ett tjänstedesignperspektiv eller en 

kombination av ett PSS- och tjänstedesignperspektiv? 

Det visade sig att resultatet av Concept Scoring-processen skiljer sig märkvärt beroende på hur 

stor andel av bedömningen som kommer från PSS- respektive tjänstedesignperspektiv. I 

Concept Scoring 1 rankades konceptet “Move” som sämst ur ett 100-procentigt 

tjäntedesignperspektiv, medan samma koncept ur ett 100-procentigt PSS-perspektiv rankades 

som det bästa i jämförelse med övriga koncept. I Concept Scoring 2 identifierades ett liknande 

fenomen, då konceptet “Flex” gick från att vara högst rankat ur ett 100-procentigt 

tjänstedesignperspektiv till att vara sämst rankat ur ett 100-procentigt PSS-perspektiv. Övriga 

koncept varierade till vilken grad de tenderade att röra sig mellan bedömningarna utifrån 

respektive bedömningsperspektiv. Svaret på frågeställningen blir därmed att “resultatet av en 

Concept Scoring-process vid användandet av konceptvalskriterier från enbart ett PSS-

perspektiv, enbart ett tjänstedesignperspektiv eller en kombination av ett PSS- och 

tjänstedesignperspektiv” utan tvivel skiljer sig, men att det varierar mellan olika koncept hur 

mycket de skiljer sig.  

En viktig poäng är att koncept kan vara bra ur tjänstedesign-perspektiv, men att det påståendet 

ger bristfällig kunskap om hur väl konceptet står sig ur ett PSS-perspektiv. På samma sätt kan 

ett koncept vara bra ur ett PSS-perspektiv, utan att det för den delen säger särskilt mycket om 

konceptets prestation ur ett tjänstedesign-perspektiv. 

Den Concept Scoring-process med olika andelar PSS- och tjänstedesignperspektiv som använts 

i detta arbete ger en ökad förståelse för hur olika parametrarna påverkar bedömningen. I 

förhållande till en traditionell Concept Scoring-process upplever författarna att en större 

förståelse skapas för konsekvenser av beslut kring vikt av konceptvalskriterier och 

betygsättning av koncept. En positiv, men oförutsedd konsekvens av metoden var att koncepten 

behövde visualiseras i en graf istället för att bara tillskrivas ett betyg, författarna upplever att 

det ger ökad förståelse för de olika konceptens egenskaper och egenheter.  

Det ska kommas ihåg att bedömningarna är baserade på antaganden och en ändring av ett betyg 

för ett koncept leder till stora konsekvenser. Den som tillskrivs ett konceptvalskriterie i en 

Concept Scoring kommer också ha stor betydelse för vilka koncept som rankas bra respektive 

dåligt. Författarna valde att i detta arbete bedöma de olika konceptvalskriteriernas vikt till stor 

del utifrån antaganden. Detta har antagligen gjort den totala bedömningen mer osäker. 
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Urvalskriterierna delades upp under kategorierna PSS och tjänstedesign. Under processen för 

uppdelning av kriterier gick det med de flesta kategorier enkelt att avgöra vilken kategori den 

tillhör. I några fall var det dock problematiskt och diskussion uppstod. Diskussionen i sig var 

värdefull för författarna och processen eftersom de inblandade fick förklara noggrant för 

varandra hur de tolkat kriteriet. En slutsats som kan dras är dock att det inte gick att bestämma 

kriteriernas kategoritillhörighet till 100%. I praktikfallet Brenderup var kategorierna PSS och 

tjänstedesign, dessa områden överlappar varandra i viss mån och detta tror författarna är 

orsaken till att kategoriuppdelningen i vissa fall blev problematisk. Detta är en viktig lärdom 

att ta med vid användning av samma tillvägagångssätt vid ett annat tillfälle. 

En känsla från Concept Scoring-processen är att det i de koncept som rankas långt ifrån 

referenskonceptet finns en större osäkerhet i bedömningen. I den första vändan av Concept 

Scoring-processen användes det nuvarande erbjudandet som referenskoncept. Föga förvånande 

rankades de flesta nya koncepten som betydligt bättre och det var jämt mellan koncepten i 

toppen. Med en ny referens visar det sig mycket klarare hur koncepten i toppen skiljer sig åt 

och ett av koncepten kunde i detta fall väljas som klar “vinnare”. En anledning till att resultatet 

blir på detta sätt anser författarna vara att betygsskalan för varje konceptvalskriterie är 

begränsad till att vara mellan 1, 2, 3, 4 eller 5 och koncepten hela tiden bedöms jämfört med 

referenskonceptet. Detta gör att det bara finns två överbetyg, vilket i ett exempel där 

referenskonceptet är extremt dåligt på att uppfylla konceptvalskriteriet gör att alla andra 

koncept antagligen bedöms som 4:or eller 5:or. Med en rak bedömning utan referens på en 

större skala, säg 1-10, skulle kanske referenskonceptet från föregående exempel ha fått en 1:a 

medan övriga koncept skulle ha fått betyg mellan 2 och 10. En bedömning utifrån ett 

referenskoncept med begränsad skala ger en bra känsla för hur de andra koncepten står sig i 

jämförelse med referenskonceptet men en begränsad förståelse - och kanske falsk ingivelse - 

för hur de står i förhållande till varandra. Att använda sig av en större skala utan 

referenskoncept skulle antagligen ge en rättvisare bild av hur alla koncept står i jämförelse med 

varandra, men skulle också bli betydligt mer tids- och tankekrävande då varje betyg kräver 

större eftertänksamhet. En risk med en sådan tids- och tankekrävande process är att forskarnas 

omdöme förändras under utförandets gång och därmed leder till ett skevt resultat. 

Det finns en svaghet i den argumentation som genomförs för att besvara frågeställning 1 

eftersom författarna där jämför konceptens ranking sinsemellan trots att de inte alltid är 

bedömda jämfört med varandra utan istället jämförda utifrån en gemensam referens. 

Författarna anser att detta kan ha påverkat resultatet av Concept Scoring-processen, men att det 

inte påverkar svaret på frågeställningen.  

Ett sätt att använda detta arbetes tillvägagångssätt med Concept Scoring skulle kunna vara att 

skapa förståelse för hur betydelsefulla konceptvalskriterier - med hög tilldelad vikt och/eller 

hög osäkerhet - påverkar det slutliga resultatet och vilket koncept som går “vinnande” ur 

jämförelsen. Till exempel är det möjligt att testa hur en osäker bedömning av vikten på ett 

konceptvalskriterie påverkar utfallet om det är satt att påverka bedömningen till 10%, 20% eller 

något värde där emellan. Om konceptvalskriteriet då till stor del påverkar utfallet och att olika 

koncept går “vinnande” ur jämförelsen beroende på värdet som konceptvalskriteriet är satt till, 

kan en noggrannare analys av konceptvalskriteriet behöva genomföras för att göra detta mindre 

osäkert. Visar det sig istället att konceptvalskriteriet inte påverkar utfallet av Concept Scoring-

processen kan bedömarna bortse från den osäkra bedömningen av vikten för 

konceptvalskriteriet. 
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6.2 Diskusison kring frågeställning 2 

Författarna diskuterar frågeställning 2 med stöd från egna reflektioner som antecknades under 

utvecklingsprocessen i och med genomförandet av praktikfallet. En sammanfattning av dessa 

reflektioner och en generell diskussion kring frågeställningen kan läsas i detta kapitel. 

Frågeställning 2 - Vilka för- och nackdelar finns det med att använda kvalificerade 

antaganden som underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och 

tjänsteerbjudanden? 

Författarnas reflektioner 

Fas 1 
Vi valde att tidigt - innan vi helt valt inriktning för detta arbete - genomföra intervjuer med fem 

personer som arbetade på Brenderup. Detta gav oss kunskap om hur organisationen på företaget 

fungerar, samt hur de ser på de produkter och tjänster som företaget erbjuder. Intervjuerna gav 

oss en del av den information som krävdes för att kunna visualisera företagets 

envägserbjudande i form av Systemkarta, Service Blueprints, Personas och Storyboards. 

Kunskapen som erhölls från intervjuerna var av en översiktlig form, vilket hjälpte till att skapa 

en helhetsbild över problematiken. Däremot saknades specifik information från ett 

användarperspektiv av hur envägserbjudandet fungerade. För att kunna komplettera 

intervjuerna erhölls användardata från Brenderup kring ett stort antal bokningar.  

Vi diskuterade vid den här tidpunkten huruvida vi skulle gå ut till de verkliga användarna och 

genomföra användarstudier eller om vi skulle utgå från de användardata som erhållits. Det som 

gjorde att vi valde att utgå från användardatan var att vi ansåg att det skulle vara mer 

tidseffektivt. Vid analys av användardata märkte vi att detaljerad information om användarnas 

handlingar kunde fås fram. Trots att vi ansåg oss “ganska säkra” på varför användarna gjorde 

som de gjorde var det svårt att helt säkert kunna verifiera detta utan att direkt fråga användarna. 

Då mängden data och informationen som vi erhöll från denna var stor, hade det varit extremt 

tidsödande att verifiera alla våra antaganden. Mycket av teorin inom produkt- och 

tjänsteutveckling trycker på att det är viktigt att känna sina användare och att utgå från dessa 

(Sakao m.fl. 2009; Eppinger & Ulrich 2015; Meroni & Sangiori 2012). Vi ville ifrågasätta detta 

och valde därför att i arbetet undersöka hur en utvecklingsprocess byggd på antaganden byggd 

på användardata (snarare än kvalitativ data från användarstudier) påverkar resultat och process. 

Med hjälp av användardata och de antaganden som vi gjorde kunde vi visualisera och förstå 

erbjudandet på ett tillfredställande sätt och vi kände att vi hade tillräckligt mycket kunskap för 

att ta utvecklingen vidare. Genom att visualisera den nuvarande tjänsten utifrån de fyra olika 

kategorierna som Diana m.fl. (2009) föreslår kände vi oss säkra på att vi hade fått en 

helhetsförståelse för hur tjänsten fungerar, dess olika komponenter och empati för användandet. 

Fas 2 
Känslan vid genomförandet av behovsanalysen var att den datan som analyserats under fas 1 

kom väl till användning och att det var den datan som gjorde det möjligt att definiera de direkt 

och indirekt relevanta resurserna. Behovsanalysen som genomfördes var baserad på en metod 

framtagen för produktutveckling och produktinnovation. En sak som vi upplevde var svårt att 

definiera var de relevanta användningsområdena, vilket vi tror beror på att den geografiska 

spridningen för användandet av en tjänst, så som envägserbjudandet, är betydligt mer komplext 

än för produkter generellt. I stort upplevde vi ändå att metoden gav det resultat vi hoppats på, 

då vi fick en förståelse för både användares och ickeanvändares behov. 
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Utifrån behovsanalysen genomförde vi brainstorming för att generera idéer. Vi upplevde att 

det var enkelt att generera idéer utifrån de framtagna behoven och att vi fick en stor spridning 

bland idéerna. Vi valde också att som Sakao m.fl. (2009) föreslår i SPIPS-metoden för PSS-

utveckling även ta inspiration existerande tjänster inom andra områden. Vi upplevde att mixen 

mellan att utgå från existerande behov tillsammans med inspiration från existerande tjänster 

var något som triggade innovation och hjälpte oss generera många idéer. Guo m.fl. (2016) 

menar att de idéer som triggas av oförutsägbara behov ofta är mer innovativa. Det var ingenting 

som vi direkt märkte, däremot så hjälpte de olika typerna av identifierade behov oss att generera 

många olika sorts idéer, vilket gjorde att vi upplevde det som att vi utforskat en stor del av den 

potentiella lösningsgrymden. 

Något som vi inte hade tänkt på innan idégenereringsprocessen var att nya antaganden skulle 

behöva göras i detta steg. Till i stort sett varje idé som genererades behövde minst ett nytt 

antagande göras. Detta gav oss ett stort antal nya antaganden (46 stycken) om användarna. I 

idégenereringsprocessen upplevde vi att vi satte oss in i användarnas situation. Vi kunde därför 

förstå deras problem, något som är en förutsättning för att kunna göra kvalificerade antaganden. 

Vi tror att den ökade förståelsen och kunskapen om användarnas situation fick oss att göra fler 

nya antaganden. 

Fas 3 
För att kunna sålla bland idéerna genomförde vi en Concept Screening, vilket är en metod som 

från början är framtagen för konceptval inom produktutveckling. Att använda metoden för 

konceptval av våra PSS- och tjänsteidéer var svårt. Våra idéer skiljde sig väsentligt från 

varandra, samtidigt som vi inte hade utvecklat idéerna särskilt långt. Vi upplevde att Concept 

Screening-processen i vårt fall blev mer av ett diskussionsunderlag, där vi fick möjlighet att 

utforska idéernas fördelar och nackdelar. Resultatet blev därför inte att vi valde de idéer som 

strikt placerade sig högst upp i rankingen, utan vi valde intressanta idéer med olika inriktning 

som vi kände kunde uppfylla olika behov, hos användarna och företaget. 

De sex idéer som vi valde att gå vidare med kände vi behövde konkretiseras och utvecklas mer 

för att vi skulle kunna väga dem rättvist mot varandra. Vi visualiserade idéerna på ett varsitt 

A4 och vi analyserade dem utifrån ett PSS-perspektiv. Det här arbetet gjorde att vi kände oss 

säkrare på vad de olika koncepten skulle kunna uppfylla. De sex koncepten vägdes sedan i en 

Concept Scoring. I förhållande till den Concept Screening som genomfördes tidigare kändes 

det mer naturligt att väga koncepten denna gång. Vi tror att det beror på att koncepten hade 

konkretiserats mer, så att vi förstod hur de skulle kunna uppfylla behov och vilka för- och 

nackdelar som fanns. 
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Fas 4 
I fas 4 arbetade vi med att verifiera de antaganden som vi gjort för det ”vinnande” konceptet. 

De olika antagandena verifierades på olika sätt och vi genomförde analyser av data, webbenkät, 

telefonenkät och användbarhetstester. Det här var första gången i arbetet som vi mötte 

användare och potentiella användare till den tjänst vi utvecklade. Alla våra antaganden som vi 

valde att testa kunde verifieras, vilket långt ifrån bevisar att alla antaganden som görs i ett tidigt 

skede kan verifieras. Däremot så styrker det en tes om att det som designer av nya tjänster är 

möjligt att sätta sig in i en användares situation och göra rimliga antaganden utifrån data. 

Faktumet att det i en produktutvecklingsprocess alltid kommer behöva göras antaganden som 

inte kan verifieras betyder att designern måste lita på sin förmåga att göra rimliga och 

nödvändiga antaganden. Vi anser att varje designprocess som vi genomfört har utvecklat vår 

förmåga att göra rimliga antaganden, men att processen som använts i detta arbete lärde oss 

mer om att göra antaganden. 

Under telefonenkäterna så var det många användare som uttryckte sina åsikter och tankar om 

den nuvarande tjänsten. Dessa var i form av önskemål, värden med den nuvarande tjänsten och 

brister med den nuvarande tjänsten. De flesta hade vi själva tidigare i vår utvecklingsprocess 

identifierat och utgått ifrån i form av antaganden. Däremot kom det fram några nya behov, som 

att användare ville ha lås på vagnen och att uthyrningstiden är stressande. Genom att snabba 

på förstudiefasen och endast utgå från användardata har vi därmed missat att undersöka en del 

av den potentiella lösningsrymden.  

Den första fysiska prototypen för användbarhetstester av bokningssystem hade stora brister och 

var svår att genomföra som en pappersprototyp. När vi testade den var det svårt för 

testpersonerna att första hur information flyttades på skärmen, vilket skapade en osäkerhet och 

svårighet att fullfölja uppgifterna på ett bra sätt. Inför den andra iterationen beslutades därför 

att en snabb prototyp skulle byggas i ett digitalt verktyg. Vi upplevde det som betydligt mer 

effektivt och våra testpersoner reagerade mer positivt jämfört med användning av den första 

prototypen. Vi fick ut mycket användbar information av vår digitala prototyp, då den var lätt 

att förstå för våra testpersoner och de kunde sätta sig in i situationen. Vi upplevde att detta 

gjorde att de hade lätt att förmedla åsikter om konceptet. 

Generell diskussion om frågeställning 2 
En sak som vi funderade mycket på under utvecklingsprocessen var vilka konsekvenserna 

skulle bli om antagandena inte stämde. Inom produktutveckling belyses vikten av att begå sina 

fel så tidigt i utvecklingsprocessen som möjligt (Eppinger & Ulrich 2015) då kostnaderna för 

revideringar ökar med den nedlagda utvecklingstiden. Därmed finns en risk med att utgå från 

antaganden eftersom en stor del av konceptutvecklingsprocessen kan behöva göras om utifall 

antagandena inte stämmer. 

Syftet med undersökning av antaganden är, enligt metoden som Liedtka & Oglivie (2011) 

presenterar, inte att finna sanningen. Metoden är till för att hjälpa designers att ta beslut då 

osäkerheten är stor. Författarna var inte helt säkra på om konceptet var rimligt nog att ta vidare 

men kunde efter att ha utfört en variant av metoden snabbt enas om att konceptet är redo för 

implementering eller experiment för att undersöka konceptets kapacitet vidare. Det tyder på att 

metoden fungerar som Liedtka & Olivie (2011) beskriver. Det är viktigt att designers i denna 

fas inte förväxlar verifiering av antaganden med verifiering av hela konceptet. Bara för att ett 

eller flera antaganden rörande konceptet är sanna behöver inte det betyda att konceptet fungerar 

bra i praktiken. 
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Till skillnad från en process där det görs en mer omfattande förundersökning ställer processen 

som använts i detta arbete högre krav på designteamet och dess förmåga att lätt sätta sig in i 

och förstå problematiken hos det produkt- och tjänstesystem som ska utvecklas. Processen 

bygger till stor del på att rimliga antaganden görs och att dessa kan leda till koncept av hög 

kvalité. 

Med den process som vi använt har det varit möjligt att med en kort utvecklingstid generera, 

utveckla, utvärdera och verifiera koncept. Vi har sett att det koncept vi tagit fram uppfyller 

ställda behov och är en lösning som kommer att ge värde till både Brenderup och användarna. 

En mer omfattande analys i ett tidigt skede av användare och potentiella användare av tjänsten 

hade med stor sannolikhet gett oss en större lösningsrymd, vilket är positivt för kvalitén på 

slutresultatet. Däremot hade ett sådant förfarande tagit betydligt mer tid. Styrkan med vår 

process i form av att snabbt kunna ta fram och utvärdera koncept som skapar värde för både 

användare och företag, bör således vägas mot riskerna i att inte ha utforskat hela 

lösningsrymden och att inte helt säkert kunna veta om ett antagande stämmer. 

Tran m.fl. (2016) och Sakao m.fl.(2009) förespråkar noggrant detaljerade beskrivningar av hur 

utveckling av PSS bör till. De menar att metoder och verktyg bör beskrivas i högsta möjliga 

detaljgrad. Det tillvägagångssättet gör att designers inte missar några viktiga parametrar. Cross 

(2008) föreslår att metoder för utveckling av produkter istället skall vara ett ramverk som 

anpassas av designers utifrån rådande situation. Detta gör att utvecklingsprocessen kan 

skräddarsys, samtidigt innebär det att designern själv måste se till att processen tar hänsyn till 

alla parametrar som är viktiga. Den process som applicerades på praktikfallet i detta arbete 

ställer krav på designern, framförallt i de skeden då kvalificerade antaganden bör göras. 

Eftersom processen redan ställer krav på designern är det viktigt att i övrigt beskriva 

tillvägagångssättet för processen detaljerat. Detta för att processen inte skall ställa så höga krav 

på designern att den blir obrukbar.  

Vid utförandet av praktikfallet följde författarna en noga utstakad process, alla verktyg 

fungerade väl förutom concept screening. Därför föreslår författarna att verktyget ersätts innan 

metoden appliceras igen. Det finns dock en risk att det vid nästa applicering är något annat 

verktyg som inte fungerar i praktiken. 

Lindahl m.fl. (2014) och Sakao m.fl. (2009) förespråkar båda utveckling av resultatorienterade 

tjänster. Detta eftersom resultatorienterade tjänsteerbjudanden bland annat möjliggör 

resursbesparingar och tillåter en högre grad av innovation. RO leder till att företaget kan 

fokusera på att hitta lösningar som kan leverera det resultat kunderna vill ha utifrån de 

förutsättningar som finns inom företaget men också de förutsättningar som finns ute hos 

kunderna. Kanske är det bäst att först klargöra vilket resultat som eftersöks av kunderna för att 

sedan fokusera på hur företaget på resurseffektivast sätt kan leverera det.  

Tran m.fl. (2016) betonar vikten av att involvera användarna ytterligare genom samkreation i 

produktutvecklingsprocessen. Samtidigt menar Guo m.fl. (2016) att analys av ickeanvändare 

är effektivt för att ta fram nya innovationer och att användardriven produktutveckling leder till 

inkrementella förbättringar snarare än radikala innovationer. En situation där flera företag 

försöker ta fram det mest resurseffektiva sättet att leverera ett resultat till samma kund kommer 

leda till ökad konkurrens. Innovation blir då en nyckelfaktor för framgång på marknaden. Det 

finns därför anledning att diskutera när och hur användare bör involveras i processen då företag 

syftar till att utveckla nya PSS. 
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6.3 Diskussion kring Praktikfallet Brenderup 

Nedan diskuterar författarna praktikfallet Brenderup utifrån det syfte och mål som formulerats 

för designfallet. 

Syfte och mål med praktikfallet. 

Syftet med praktikfallet Brenderup är att öka företagets långsiktiga vinst genom att ta fram 

förslag på koncept som vid implementering skulle ge ökat värde för företaget. 

Målet med praktikfallet Brenderup att ta fram ett konceptförslag som vid implementering skulle 

öka det värde som deras användare och de själva får ut av dagens erbjudande hyr här-lämna 

där. 

Vi anser att vårt slutresultat lever upp till det mål vi formulerat för praktikfallet Brenderup. Vi 

anser också att slutresultatet uppfyller det syfte som formulerats för praktikfallet Brenderup. 

Eftersom vi avgränsat oss från implementering går det dock inte med säkerhet säga att mål och 

syfte är uppfyllt.  

Våra beräkningar vad gäller transportkostnader för Brenderup jämfört med den rabatt som 

krävs för att användare skall bruka tjänsten på ett sådant sätt att Brenderups transporter minskar 

ger en indikation på att kostnaden för tjänsten skulle kunna minskas. En minskad kosntnad är 

något som författarna anser innebära ökat värde för företaget. För med säkerthet kunna 

fastställa att kostnaden skulle minska måste konceptet implementeras, användas och 

analyseras. 

Den digitala prototypen fick hos testpersonerna ett snittbetyg på 68,9, vilket betyder att 

gränsnittet enligt Sauro & Lewis (2012)  får betyget Grade C. Enligt Bangor m.fl. (2009) krävs 

ett SUS-betyg på 71 för att ett gränssnitt ska uppfattas som ”bra” (eng ”good”). Steget under 

på den av Bangor m.fl. (2009) presenterade skalan är ”okej” (eng ”OK”) och för det betyget 

krävs ett SUS-betyg på 51. Den digitala prototypen med snittbetyget 68,9 uppfattas därför som 

”okej”, men är nära att uppfattas som ”bra”. Flera tydliga brister som enkelt kunde lösas, och 

som säkerligen skulle höja användarupplevelsen, hade identifierats hos den digitala prototypen, 

vilket gjorde att författarna kände sig trygga med att verifiera antagandet som säger att 

”Bokning av tjänstekonceptet kan lösas genom en webbtjänst”. Det rådde inga tvivel hos 

författarna om att det fanns en stor förbättringspotential hos den digitala prototypen som 

testades mot användare, vilket också var anledningen till att denna vidareutvecklades och 

detaljerades innan leverans till Brenderup. Författarna fick god respons av Brenderup vid 

presentation av användarinteraktionen för det slutliga konceptet. För att vidare utveckla den 

framtagna användarinteraktionen vidare föreslår författarna att ytterligare användbarhetstester 

genomförs på konceptet. 

Vi upplevde att praktikfallet fungerade bra gentemot det tillvägagångssätt som användes för 

utveckling. Flera av de antaganden vi gjorde baserades på en stor mängd data som erhölls från 

företaget, flera av de antaganden som gjordes kunde också verifieras med hjälp av data som 

erhölls från företaget. Dataanalys har varit en central del vid utförandet av praktikfallet och 

resultatet hade med säkerhet sett annorlunda ut om data inte funnits tillgängligt. Vi tror att 

slutresultatet hade varit svårare att utvärdera utan data. Vår upplevelse av tillvägagångssättet 

med antaganden i utvecklingsprocessen påverkas av slutresultatet. Vid svårighet av utvärdering 

av slutresultatet hade vi därför också haft svårt att utvärdera tillvägagångssättet. 
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Att praktikfallet fungerade så väl gentemot den metod vi använde kan bero på att vi som 

designers tagit välgrundade beslut vid metodval. Det kan också bero på förutsättningarna för 

fallet vad gäller tillgänglig information, möjlighet till samarbete med företaget och den tjänst 

som praktikfallet handlar om. Detta innebär att vi processen måste appliceras på fler praktikfall 

innan vi med säkerhet kan säga att den generellt leder till goda resultat. Det vi kan säga är att 

den fungerade bra i detta fall.
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7 Slutsats och framtida studier 
Följande kapitel presenterar arbetets slutsatser och ger därmed svar på de frågeställningar 

som författarna ställt. Kapitlet ger också förslag till framtida forskning. 

Frågeställning 1 - Skiljer sig resultatet av en Concept Scoring-process vid användandet av 

konceptvalskriterier från enbart ett PSS-perspektiv, enbart ett tjänstedesignperspektiv eller en 

kombination av ett PSS- och tjänstedesignperspektiv? 

Att utgå från enbart ett PSS-perspektiv i jämförelse med att utgå från ett 

tjänstedesignperspektiv eller en kombination av de båda påverkar märkbart utfallet av en 

Concept Scoring-process. Ett koncept som får högt betyg utifrån ett perspektiv säger lite eller 

ingenting alls om vilket betyg det kommer att få utifrån det andra perspektivet. Därför är det 

viktigt att förstå hur viktiga de olika konceptvalskriterierna är sinsemellan. Vid genomförandet 

av en Concept Scoring-process på ett sådant vis att viktningen av konceptvalskriterierna stegvis 

ändras skapas en stor förståelse för hur konceptvalskriterierna påverkar utfallet, vilket gör att 

ett konceptval underlättas. 

Frågeställning 2 - Vilka för- och nackdelar finns det med att använda kvalificerade 

antaganden som underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och 

tjänsteerbjudanden? 

Den stora fördelen med att använda kvalificerade antaganden som underlag för 

konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och tjänsteerbjudanden är att det går 

snabbt att få fram nya koncept - byggda utifrån både företagets och användares behov - som 

kan testas och verifieras mot potentiella användare. Tre nackdelar har också identifierats. För 

det första finns det en risk för att felaktiga antaganden görs tidigt, vilket inte utvärderas förrän 

konceptval är gjort. Den andra nackdelen är att konceptvalsbeslut baserade på antaganden 

skapar en osäkerhet i och med det att konceptvalen genomförs. För det tredje är risken att bland 

de idéer som genereras finns inte hela lösningsrymden representerad, eftersom förstudien är 

starkt begränsas i omfattning, vilket kan leda till behov inte identifieras. 

Framtida studier 
Tran m.fl. (2016) menar att designers vid val av metod bör väga in hur många gånger en metod 

använts framgångsrikt eftersom det är en indikator på hur väl den fungerar. För framtiden 

föreslår författarna därför att den föreslagna process som tagits fram i detta arbete appliceras 

på fler fall för att undersöka metodens kvalité. 

I fas 3 i den föreslagna processen genomförs en Concept Screening. Författarna upplevde att 

denna var svår att genomföra eftersom koncepten i detta stadie inte var utvecklade nog och inte 

konkretiserade i tillräckligt hög grad. Att koncepten var abstrakta gjorde att det var svårt att 

jämföra dem med varandra i en Concept Screening. Vid framtida utveckling av den föreslagna 

processen föreslår författarna därför att verktyget ersätts. 

Författarna rekommenderar Brenderup att, om de vill utveckla det framtagna konceptet vidare, 

fortsätta genomföra fler iterationer användbarhetstester för webbokningsmodulen. Dessutom 

bör studier genomföras för att undersöka de resterande antagandena som författarna kopplat till 

konceptet.
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9 Bilagor 
I detta kapitel presenteras rapportens bilagor. Bilageförteckningen ger en överblick vilka 

bilagor som är bifogade, samt var dessa kan hittas. 

BILAGA 1. INTERVJUMALL FÖR ORGANISATIONSKARTLÄGGNING ............................................................... I 

BILAGA 2. PERSONA FÖR NUVARANDE ENVÄGSERBJUDANDE .................................................................. III 

BILAGA 3. STORYBOARD FÖR NUVARANDE ENVÄGSERBJUDANDE, SOFIA ................................................. V 

BILAGA 4. STORYBOARD FÖR NUVARANDE ENVÄGSERBJUDANDE, STEFAN ............................................ VII 

BILAGA 5. SERVICE BLUEPRINT FÖR NUVARANDE ENVÄGSERBJUDANDE, SOFIA ....................................... IX 

BILAGA 6. SERVICE BLUEPRINT FÖR NUVARANDE ENVÄGSERBJUDANDE, STEFAN .................................... XI 

BILAGA 7. DIREKT RELEVANTA RESURSER FÖR ENVÄGSERBJUDANDET ................................................... XIII 

BILAGA 8. INDIREKT RELEVANTA RESURSER FÖR ENVÄGSERBJUDANDET ................................................ XV 
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BILAGA 10. IDÉER ...................................................................................................................................... XIX 

BILAGA 11. CONCEPT SCREENING 1 ........................................................................................................... XXI 

BILAGA 12. CONCEPT SCREENING 2 ......................................................................................................... XXIII 

BILAGA 13. CONCEPT SCORING 1 ............................................................................................................. XXV 

BILAGA 14. CONCEPT SCORING 2 ........................................................................................................... XXVII 

BILAGA 15. KONKRETISERING AV KONCEPT “AMBASSADOR” ................................................................. XXIX 

BILAGA 16. KONKRETISERING AV KONCEPT “GAME” .............................................................................. XXXI 

BILAGA 17. KONKRETISERING AV KONCEPT “ONTHEGO” ...................................................................... XXXIII 

BILAGA 18. KONKRETISERING AV KONCEPT “FLEX” ................................................................................ XXXV 

BILAGA 19. KONKRETISERING AV KONCEPT “MOVE!” .......................................................................... XXXVII 

BILAGA 20. KONKRETISERING AV KONCEPT “GO!” ................................................................................ XXXIX 
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BILAGA 24. UPPGIFTSBESKRIVNING FÖR ANVÄNDARTEST 1A - LÅGUPPLÖST PROTOTYP ............................LI 

BILAGA 25. LÅGUPPLÖST PROTOTYP FÖR ANVÄNDARTEST 1A ................................................................. LIII 

BILAGA 26. UPPGIFTSBESKRIVNING FÖR ANVÄNDARTEST 1B - LÅGUPPLÖST PROTOTYP .......................... LIX 

BILAGA 27. LÅGUPPLÖST PROTOTYP FÖR ANVÄNDARTEST 1B ................................................................. LXI 

BILAGA 28. UPPGIFTSBESKRIVNING FÖR ANVÄNDARTEST 2 - DIGITAL PROTOTYP .................................. LXIX 

BILAGA 29. DIGITAL PROTOTYP FÖR BOKNINGSSYSTEM ......................................................................... LXXI 
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BILAGA 32. SAMMANSTÄLLNING AV FAKTA I FAS 1 ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

BILAGA 33. ANALYS AV TRANSPORTDATA ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 





I 

Bilaga 1. Intervjumall för organisationskartläggning 

 

Frågeställningar som vi söker svar på: 

F1: Hur ser Brenderups organisation ut? 

F2: Hur utvecklar Brenderup produkter? 

F3: Vilka olika erbjudanden har Brenderup? (hyr/sälj osv.) 

F4: Vilka värden utbyts mellan olika aktörer i erbjudandena? 

F5: Vad värdesätter Brenderup? 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

1 X     

2 X     

3  X    

4 x X    

5  X    

6 x    X 

7   X   

8    X x 

 

  



II 

Intervjuguide 
Presentation 

 

Vi undrar om det är okej för dig att vi spelar in den här intervjun? 

 

1. Berätta om din roll på företaget (3min) 

a. Vilken är din huvudsakliga syssla? 

b. Ansvar? 

2. Hur ser informationsutbytet ut mellan olika avdelningar? (10min) 

a. Marknad 

b. Produktutveckling 

c. Sälj 

d. Ledning 

e. Produktion 

f. andra… 

3. Vad utgår ni från när ni tar fram produkter? (4min) 

a. Krav, användare, kostnad 

4. Vilken roll ser du att du/din avdelning har vid utveckling av produkter? (3min) 

a. nya 

b. vidareutveckling 

5. Använder ni någon metodik i produktutvecklingsarbetet? (endast PU-

avdelningen) (4min) 

a. verktyg? 

6. Vad behöver ni för att kunna göra ett bra jobb? (3min) 

a. information, pengar, tid 

b. Är det något ni saknar? 

7. På vilka olika sätt säljer ni era produkter till marknaden? (8min) 

a. Vilka är erbjudandena? 

8. Gå igenom de olika erbjudandena. (30min) 

a. Vilka är aktörerna? (t.ex. uthyrare, service, försäljning, 

användare.) 

b. Vilket är utbytet mellan olika aktörer? (Pengar, information, 

värden) 

Du har berättat att… (2min) 

9. Har du något mer att tillägga? 

10. Tycker du att det är något vi har glömt att fråga? 

11. Vill du komplettera under någon fråga? 

12.  Är det okej att vi hör av oss om vi har fler frågor? 



III 

Bilaga 2. Persona för nuvarande envägserbjudande 

 

 





V 

Bilaga 3. Storyboard för nuvarande envägserbjudande, Sofia 

 

 





VII 

Bilaga 4. Storyboard för nuvarande envägserbjudande, 

Stefan 

 

 





IX 

Bilaga 5. Service Blueprint för nuvarande envägserbjudande, 

Sofia 

 

 





XI 

Bilaga 6. Service Blueprint för nuvarande envägserbjudande, 

Stefan 





XIII 

Bilaga 7. Direkt relevanta resurser för envägserbjudandet 

Direkt relevanta resurser  

Ålder A = {20<Xa<32; 45<Xb<70} 

B. Kön B = {Man; Kvinna} 

C. Språk C = {Svenska} 

D. Vanor D = {Lämna tillbaka [0<ta<3; 10<tb]; 

Hyr släpvagnen vid A och lämna vid B; 

Använder tjänsten sällan; 

Äger inte en släpvagn; 

Använder släpvagn på egen bil; 

Använder tjänsten privat; 

Flyttar skrymmande gods} 

M. Användningsregion M = {Sverige} 

N. Användningsplats N = {Mackar; Hemma; Butiker; Vägar; 

Rastplatser; Bostadsområden; 

Parkeringar} 

 





XV 

Bilaga 8. Indirekt relevanta resurser för envägserbjudandet 

Indirekt relavanta resurser  

Ålder A = {Xa<20; 32<Xb<45; 70<Xc} 

B. Kön B = Ø 

C. Språk C =/ {Svenska} 

D. Vanor D = {Lämna tillbaka [3<ta<10]; 

Hyr släpvagnen vid A och lämna vid A; 

Använder tjänsten ofta; 

Äger en släpvagn; 

Använder inte släpvagnen på egen bil; 

Använder inte tjänsten privat; 

Flyttar mindre gods} 

M. Användningsregion M =/ {Sverige} 

N. Användningsplats N =/ {Mackar; Hemma; Butiker; Vägar; 

Rastplatser; Bostadsområden; 

Parkeringar} 

 





XVII 

Bilaga 9. Behovsidentifiering 

Behov # Behov Behov # Behov 

1 Behöver någon som kör 25 Behov av att frigöra utrymme 

2 Behöver någon som flyttar åt dem 26 Behov av båtförvaring på vintern 

3 Behöver släpvagn till moped 27 Behov av att kunna vara flexibel 

4 Behöver släpvagn till epa 28 Behov av släpvagnsservice 

5 Behöver släpvagn till cykel 29 Behov av att ha släpvagn på bilpoolsbil 

6 

Behöver flytta saker från butik till 

hemmet 30 

Behov av att hyra bil & släpvagn på 

samma ställe 

7 

Behöver frakta byggmaterial till och 

från huset 31 

Behov av att flytta byggmaterial, tunga 

saker 

8 Behov av att flytta saker 32 Behov av tillgänglighet under arbetstid 

9 Behov av arbetsreducering 33 

Behov av att täcka släpvagnen på 

vintern 

10 Behov av enkel bokning 34 Behov av att transportera smutsiga saker 

11 

Behov av information om tjänstens 

existens 35 

Behov av att packa för leverans när bil 

inte är tillgänglig 

12 Behov av temporärt boende 36 

Behov av att flytta mindre saker som 

förstör bilen 

13 Behov av att hämta beg/skänkegods 37 

Behov av att importera varor, bil, möbler, 

båt 

14 Behov av att förstå hemsidan 38 Behov av att exportera varor 

15 Behov av att kunna betala 39 Flytta utomlands 

16 Behov av någon som kör 40 Behov av att finnas på många ställen 

17 

Behov av återlämningsmöjlighet på 

natten 41 Behov av temporärt boende 

18 Behöver släpvagn över långhelg 42 Behov av tillgänglighet 

19 Behov av billigare erbjudande 43 

Behov av temporär parkering för 

avlastning 

20 Behov av externförvaring 44 behov av att packa ur snabbt 

21 Behov av en smidig bokningsprocess 45 Behov av att bära släpvagn 

22 Behov av tillgänglighet 24/7 46 

Behov av att backparkera enkelt med 

släpvagn 

23 Behov av ägandekänsla 47 

Behov av att parkera släpvagn och bil 

var försig 

24 Behov av att tjäna pengar   

 





XIX 

Bilaga 10. Idéer 

Tjänstefokuserade idéer Produktfokuserade idéer 

Obemannade stationer Flera släpvagnar efter/på varandra 

Flexibel/dynamisk taxa Minisläpvagn 

Lämna/hämta på vägen 

Sovsläpvagn för korta perioder (temporärt 

boende) 

Få släpvagn där du är Studentboende 

Hyr grannens släpvagn 

Släpvagnar i butiker som direkt kan hakas på 

bilen 

Lämna och hämta upp släpvagn i olika zoner Släpvagn till moped/cykel 

lämna släpvagnen hos nästa person som ska 

ha det Släpvagn som kan fyllas på sidan 

Släpvagnsprenumeration fri tillgång till släpvagn Släpvagn som kan sänkas till markhöjd 

Brenderup flyttar åt alla Släpvagn som kan lyfta upp last till rätt höjd 

Drop in-släpvagn Handburen släpvagn 

Utlämningsplats på sjukhus/mcdonalds 24/7 

Släpvagn som kan användas till Popups (butiker, 

restauranger osv.) 

Släpvagnsambassadör, förvarar och 

tillhandahåller släpvagnar. Ser till att 

släpvagnen får service. Språklös tjänst 

Importsläpvagn, hämta i tyskland, lämna i 

Sverige AR för att välja släpvagnsstorlek 

Olika typer av prenumerationer med "Club"-

känsla. 24/7 tillgång med kundkort, 

merförsäljning i automater om obemannad Släpvagn som kan parkeras i sidled 

Drive through, kliv aldrig ur bilen vid utlämning-

service Engångssläpvagn 

Dynamisk prissättning med lockpriser under 

svårtillgängliga tider Backsystem med sensorer 

Prestationsbaserad prissättning som registrerar 

användning. Få billigare kostnad eller något 

extra som tack. Parkera släpvagn för hand 

Samarbete med hyresbolag för bostäder. 

Helhetslösning vid flytt. Flyttbar grill för stora event 

Helhetslösning med mindre kommuner för att 

locka till sig invånare 

Använd släpvagnar för att ställa upp tillfälliga 

luftrenare i städer (good will) 

Dela släpvagn till skidsemestern. Användare 

kan köpa lite uttrymme i en släpvagn. Släpvagnståg 

Köp ett förråd-släpvagnen. Packa en släpvagn, 

sedan säljs innehållet till högstbjudande. 

Släpvagn för turnéer med inbyggd scen för 

komiker, politeker etc. 

Välgörenhet. Insamling av saker. 

Få släpvagnarna att kännas som Nike, high end, 

show off, instagramkänsla. 



XX 

Låna lite längre, betala lite mer. Få information 

om att du kan få ha släpvagnen lite längre. Sätt hjul på prylar. 

Få något extra. Varmkorv, flyttlådor, biltvätt. Mobil actionpark 

Brenderup köper upp släpvagnar och blir 

experter på service. Tidigare ägare får rabatt på 

tjänsten. 

Använd släpvagnen för att bygga vad du vill på 

den. (badtunna, bastu, gym osv.) 

Ha tillägstjänster relaterade till tjänsten. 

Flyttlådor, skyddsmatta, sopsäckar, försäkring. Snösläpvagnar som kan köras på snö 

Flyttkit tillsammans med städfirmor och 

onlinepizza Släpvagnarna är sovplatser på nätterna 

Hämta/lämna släpvagn hemma  

Reklamfinansierad tjänst som blir gratis att 

använda  

Packa släpvagnen och låt någon annan köra  

Lifta en släpvagn. Släpvagnar står längs vägen 

och du kan välja att plocka med en släpvagn en 

bit.  

Packservice. Användaren flyttar bara 

släpvagnen.  

 



XXI 

Bilaga 11. Concept Screening 1 

 





XXIII 

Bilaga 12. Concept Screening 2 

 





XXV 

Bilaga 13. Concept Scoring 1 

 





XXVII 

Bilaga 14. Concept Scoring 2 

 





XXIX 

Bilaga 15. Konkretisering av koncept “Ambassador” 

 





XXXI 

Bilaga 16. Konkretisering av koncept “Game” 

 





XXXIII 

Bilaga 17. Konkretisering av koncept “OnTheGo” 

 





XXXV 

Bilaga 18. Konkretisering av koncept “Flex” 

 





XXXVII 

Bilaga 19. Konkretisering av koncept “Move!” 

 





XXXIX 

Bilaga 20. Konkretisering av koncept “Go!” 

 





XLI 

Bilaga 21. Telefonenkät 

 



XLII 

 



XLIII 

 





XLV 

Bilaga 22. Webbenkät 

 



XLVI 

 



XLVII 

 



XLVIII 

 



XLIX 

Bilaga 23. Kommentarer från telefonenkät 

“Det fanns inget lås på släpvagnen vilket gjorde att det kändes osäkert när vi parkerade och 

lämnade vagnen för att äta lunch” 

 

“tjänsten funkar bra” 

 

“Det är billigare än att anlita en flyttfirma” 

 

“Jag blev lovad en släpvagn i storlek large men den fanns inte när jag väl skulle hämta min 

släpvagn” 

 

“tjänsten är smidig, särskiljt för längre sträckor” 

 

“Tidbegränsning på lånet av släpvagnen stressar mig, det är det som är den kritiska faktorn, 

detta gör att jag behöver låterämna släpvagnen nära min avlastningsdestination” 

 

“Jag hade kört min släpvagn 96 mil den dagen så jag ville lämna tillbaka den så nära som 

möjligt” 

 

“Tjänsten är dyr men samtidigt smidig” 

 

“Tidbegränsningen är en stressfaktor för mig” 

 

“Kommunikationen mellan mackarna är dålig, när jag kom fram hade de inte kommunicerat 

och felet som funnits på min släpvagn sen jag hämtade den vid första macken hade inte 

kommunicerats till det ställe där jag skulle återlämna släpvagnen” 

 

“Kartfunktionen på hemsidan är bristfällig” 





LI 

Bilaga 24. Uppgiftsbeskrivning för användartest 1a - 

lågupplöst prototyp 

Uppgift 

Du bor i Lund. Du ska flytta mellan Lund och Uppsala och ska hyra en släpvagn för att flytta 

dina saker. Du äger en bil med dragkrok som du vill ha med till Uppsala.  

 Sök efter en släpvagn från Lund, 22:e Mars 09:00, till Uppsala, 23:e Mars 09:00. 

 Du har mycket saker och behöver en släpvagn i storlek Large eller XLarge. 

 Du har en maxbudget på 600kr och kan tänka dig att åka upp till 50km extra. 





LIII 

Bilaga 25. Lågupplöst prototyp för användartest 1a 

 

 



LIV 

 

 



LV 

 

 



LVI 

 

 



LVII 

 





LIX 

Bilaga 26. Uppgiftsbeskrivning för användartest 1b - 

lågupplöst prototyp 

Uppgift  

Du bor i Ludvika och ska åka över en dag till Västerås för att köpa nya möbler till ett 

nyrenoverat rum. Du äger en bil med dragkrok som du tänkt använda för dagsturen. 

 Sök efter en släpvagn från Västerås, 26:e Mars 14:00, till Ludvika, 26:e Mars 21:00. 

 Du kan tänka dig att hyra släpvagn i alla storlekar. 

 Du har en maxbudget på 100kr och kan tänka dig att åka upp till 40km extra. 





LXI 

Bilaga 27. Lågupplöst prototyp för användartest 1b 

 

 



LXII 

 

 



LXIII 

 

 



LXIV 

 

 



LXV 

 

 



LXVI 

 

 



LXVII 

 





LXIX 

Bilaga 28. Uppgiftsbeskrivning för användartest 2 - digital 

prototyp 

Uppgift 

 Du bor på Vallavägen 8 i Linköping och äger en bil med dragkrok. Du ska hjälpa dina 

föräldrar att flytta en del saker från Markgatan 24 i Örebro till deras nya lägenhet vid 

Kämpevägen 13 i Sollentuna. Planen är att ni senare på kvällen åker till familjens 

sommarstuga i Svanberga lite utanför Norrtälje. 

 Sök efter en släpvagn för att flytta saker från Markgatan 24 i Örebro den 22:e mars 

klockan 09:00 till Kämpevägen 13 i Sollentuna. Du vill lämna tillbaka släpvagnen 

senast den 23:e mars klockan 09:00. 

 Du startar din bilresa på Vallavägen 8 i Linköping och slutar din bilresa i Svanberga. 

 Du behöver en släpvagn i storlek Stor eller XL. 

 Boka en släpvagn för mindre än 900 kr. 





LXXI 

Bilaga 29. Digital prototyp för bokningssystem 

 

 



LXXII 

 

 

 


