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Sammanfattning 
När företag träder in på en marknad och försvagar värdet i existerande 

affärsmodeller för befintliga aktörer uppstår disruptiv förändring. Före-

tagsledningens förmedling av förändringsbehovet och dess förmåga att 

resursallokera blir då avgörande för företagens framtid. För att inte mista 

positionen och konkurrenskraften på den allt mer transparanta och dy-

namiska marknaden krävs samarbete och vilja från företagen. Att införa 

förändringar handlar om att etablera nya strategiska riktlinjer, dels kul-

turellt och dels ur kundinsynsperspektiv. Den explorativa fallstudien har 

haft för avsikt att undersöka kommunalägda bredbandsföretag med hjälp 

av enkäter, djupgående intervjuer i två faser samt observationer. Huvud-

målet har varit att finna nyckelparameterar i en affärsmodell som kan be-

lysas för företagens förmåga att åstadkomma en värdeskapande kund-

resa men också att undersöka organisationskulturens och affärsstrategi-

ernas betydelse i utveckling av affärsmodeller. Resultatet visar att kon-

kurrensen ökar på marknaden, att det kommunikativa arbetet och finan-

sieringslösningar uppfattas som extra betydelsefullt för att kunna leve-

rera kundvärde. Den utförda analysen talar för att företagen befinner sig 

i en stor förändringsfas i och med en generell fibermognad hos privatper-

soner och konkurrenssituationen. De arbetar aktivt med strategiskt fokus 

på kommunikationen internt som externt, vilket avspeglar sig i kulturen, 

relation med partners samt framtidsplaner. Slutligen konstateras att kul-

turen behöver tid och människorna i den behöver arbeta aktivt med att 

skapa ett företag som uppfattas på ett sätt kunder önskar. I kombination 

med kulturutveckling uppfattas block inom affärsmodellsutveckling som 

nyckelpartnerskap, nyckelresurser och nyckelaktiviteter avgörande på 

den fortsatt expanderande bredbandsmarknaden.   

 

Nyckelord: Disruptiv förändring, Strategi, Kultur, Kundinsyn, Business 

Model Canvas. 
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Abstract 
When companies enters a market and weakens the value of existing busi-

ness models that will lead toward a disruptive change for existing com-

panies. The need of change intermediates throughout resource allocation 

and management which will be crucial for the company´s future. Too not 

lose the strategic position and competitiveness in the transparent and dy-

namic market the companies are required to cooperate with each other 

and be brave. When changes are to be settled the key is to establish new 

a strategic perspective, partly through the culture of a company and also 

through customer insights. This explorative case study is intended to ex-

amine municipal-owned broad band companies. The main goal has been 

to find key factors that can be extra valuable for companies’ ability to cre-

ate a respected customer journey, and also to confirm the value and need 

of organizational culture and business strategy when developing busi-

ness models, and the answers was find through surveys, two phases’ in-

terviews and observations. The result confirms a competitive market, 

where communication and resources finds extra valuable. The research 

analysis describes a market situation where all interviewed companies 

are going through a change due to maturing fiber market and competition. 

They actively work with a great focus on strategical develop their internal 

and external communication, which reflects the business culture, rela-

tionship with partners and future plans. Finally, it is stated that develop 

business culture requires time and the employees needs to work actively 

to create a company that are perceived due to customers desire. With re-

spect to an expanding broadband market, culture progress, business 

model development blocks like key partners, key resources and key ac-

tivities will be essential for the companies’ survival.  

 

Keywords: Disruptive Change, Strategy, Culture, Customer Insight, Busi-

ness Model Canvas. 
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Förord 
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tack till vår uppdragsgivare Pro & Pro, och handledare Robert Tjernström 
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vår handledare på Mittuniversitet, Katarina Lindblad-Gidlund. 
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Terminologi 

I detta kapitel presenteras viktiga begrepp och förkortningar som ingår 

i denna studie. Vissa av begreppen saknar svensk översättning och där-

för används de engelska orden samt förkortningar i rapporten. Inom or-

ganisationslära används vanligen modeller med internationella namn. 

 

Förkortningar och akronymer 

BMC Business Model Canvas 

CEM 

 

CVP 

 

NKI 

 

VPC 

 

 

Customer Experiance Management 

 

Customer Value Proposition 

 

Nöjd Kund Index 

 

Value Proposition Canvas 
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1 Inledning 
När nya aktörer träder in på en marknad och försvagar värdet i existe-

rande affärsmodeller för befintliga aktörer inträffar disruptiv förändring 

(Gilbert & Bower, 2002). Hur dessa förändringar manövreras av företags-

ledningen, hur de förmedlar betydelsen av förändring samt hur de sam-

lar resurser blir avgörande för framtiden.  

Innovation och kontinuerlig utveckling av affärsmodeller har blivit en 

nödvändighet för att inte förlora konkurrenskraft och kunder i allt mer 

transparenta och dynamiska marknader (Teece, 2009). Konceptet af-

färsmodell i sin helhet, dess användning har tagit ny fart efter de försvann 

vid 2000-talets internetboom då dess etablering gick i stöpet på grund av 

dåliga resultat då affärsmodellers innebörd och användningsområde blev 

misstolkat som ett substitut till affärsstrategi (Margretta, 2002). Om det 

fanns en affärsmodell behövdes nämligen ingen strategi, vilket ledde till 

att företag fick svårt skilja sig från sina konkurrenter eftersom de strate-

giska perspektiven inte inkluderas i affärsmodellen. Att vara ensam i sitt 

slag skapar stora konkurrensfördelar, om företag däremot har lika affärs-

modeller och säljer till samma marknader men inte utmärker sig, blir det 

kunderna som får makt (Margretta, 2002). Affärsstrategier grundade på 

externa marknadssituationer kräver däremot numera också modernise-

ring med hänsyn till högre kundcentring då marknader förändras. (Gray, 

2015) 

Nya tankar och idéer bearbetade och investerade av företag kring dess 

arbetsprocesser och teknologiska nyheter generar ofta en ny, innovativ 

affärsmodell där investeringar kan visa på nya värdeskapande aktiviteter. 

Marknadsmottagandet av nya produkter eller tjänster som företag skapar 

utifrån nya investeringar kan därför få olika utslag beroende på affärsmo-

dellens utformning. (Chesbrough, 2010). 

Relationen mellan affärsstrategi och organisationskultur influeras likaså 

av marknadsutveckling, dess samverkan kräver även kompensering as-

socierad till den allt mer kundstyrda marknaden (Gray, 2015).  Kund-

värde har blivit en viktig parameter i affärsmodellsutveckling och med 

nya marknader och digitala agendor får kunderna mer uppmärksamhet 

och större chans att påverka slutkundserbjudande. 
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Ett helt uppkopplat Sverige, är regeringens vision som förmedlas i deras 

bredbandspolitik som ska skapa förutsättningar för att öka tillväxt och 

innovationer i framtidens ökande digitalisering. Den tidigare målsätt-

ningen att nittio procent av alla Sveriges hushåll och företag bör ha till-

gång till bredband med minst 100 Mbit/s hastighet år 2020 har nu höjts 

till nittiofem procent. Den höga takten av bredbandsutbyggnaden ställer 

krav på nya rörelser, bland annat hur aktörer ska förhålla sig till varandra 

för att vara kostnadseffektiva och nå ut samtliga kunder.  Vidare betonas 

också vikten av att det finns köplust och betalningsvilja, och att kunder i 

mindre orter ska bemötas med rimliga villkor. (Regeringskansliet.se, 2016) 

År 2016 drevs nittiotvå procent av Sveriges stadsnät av kommunal regi 

genom kommunala aktiebolag, som antingen ett energibolag eller ett se-

parat stadsnätsbolag och regleras av kommunallagen och aktiebolagsla-

gen. Stadsnäten opererar på en marknad som har fått ökad konkurrens 

och det sätter prov på ägarna att ständigt utvecklas för att förbättra svag-

heter och förstärka kvalitén. (Ek, 2017) 

1.2 Övergripande syfte 

Studien syftar till att undersöka hur ett företags affärsmodell kan förfinas 

och utvecklas. Med utgångspunkt i bredbandsmarknadens disruptiva 

förändringssituation har tre dimensioner, strategi, kultur och kundinsyn 

sammanvävts med ett affärsmodellsramverk för att visa på en helhetsbild. 

Avsikten är att skapa förståelse för vilka nyckelfaktorer som påverkar och 

har betydelse företagens affärsmodellsutveckling samt företagens för-

måga att identifiera och arbeta med vad som skapar värde för kunderna.  

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas genom att enbart undersöka företag inom 

bredbandsbranschen där forskningen kommer att ske baserat på inter-

vjuer och observationer. Syftet är att undersöka utvalda delar i ett af-

färsmodellsramverk som är värdeskapande för kunder för att tillkoppla 

ytterligare dimensioner, delar som inte direkt rör värdeerbjudandet kom-

mer inte att beröras. De företag som blivit tillfrågade om deltagande i in-

tervjuer är främst regionala norrlandsföretag med kustanknytning.  
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1.4 Konkreta mål 

Målet med denna studie är att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka parametrar i affärsmodellens byggstenar bör belysas för en 

mer värdeskapande kundresa?  

 Vilken betydelse har organisationskultur och affärsstrategier i ut-

vecklingen av affärsmodeller?  

 

1.5 Översikt 

I kapitel 2 redovisas tidigare relevant forskning samt analytiskt ramverk. 

Kapitel 3 beskriver de metoder som använts genom arbetet, med inform-

ation genererad genom enkäter, intervjuer samt observationen i denna 

kvalitativa fallstudie. Kapitlet beskriver även på vilket sätt forsknings-

kvaliteten verifierats. Resultatet av datainsamlingen i kapitel 4 och dess 

analys i kapitel 5. Slutligen beskrivs slutsatsen och det givna forsknings-

bidraget i kapitel 6.  
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2 Tidigare forskning och analytiska 
ramverk 
I kapitel två beskrivs tidigare forskning samt de teoretiska aspekterna 

inom området för studien. De teoretiska perspektiven beskrivs med 

utgångspunkt i affärsmodeller, strategier, disruptiva förändringar, 

organisationskultur, kundupplevelser vid kontakt med företag. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Affärsmodell är ett grundläggande verktyg för att förstå, hantera och 

kommunicera strategiska möjligheter för företagsverksamheter och dess 

intressenter (Shafer et. al., 2005). När affärsmodellen uppmärksammades 

i högre grad i slutet av 1990-talet i och med IT-bolagens kraftiga framfart 

skapades också ett intresse för visualiserade affärsmodeller. Med 

visualiserade och skissade affärsmodeller skapas en djupare förståelse för 

hur kommunikation och processmodellering hänger ihop mellan 

företagsverksamhetens olika affärsområden och deras 

informationssystem. (Al-Debai & Avison, 2010). 

 

Affärsmodellen blev ändå länge misstolkad och använd som ett substitut 

för affärsstrategier, då företag resonerade att om de hade en affärsmodell 

som lovande ett ekonomiskt värdeskapande behövdes inga ytterligare 

affärsstrategier. Oklarheterna kring affärsmodellen gjorde att den under 

IT-framfart försvann lika fort som den kom, då It-bolag inte hade 

strategier för att skilja sig från sina konkurrenter. (Magretta, 2002) 

 

Strategier har också en stark koppling till organisationskultur, Peter 

Drucker sa ”Culture eats strategy for breakfast”, där kontentan syftar till 

att det är betydligt lättare att ändra strategi med avseende till kulturen än 

tvärtom, framförallt om företaget har varit framgångsrikt i många år och 

kulturen för hur saker är, och utförs är allmänt vedertaget. (Gray, 2015)    

 

2.2 Marknader och marknadsformer 

En marknad i ekonomiskt syfte bygger på att samla köpare och säljare, 

virtuellt eller fysiskt, med utgångspunkt i utbud och efterfrågan för en 

vara eller tjänst. (Lundmark, 2017) I en marknadsdriven marknad har fö-
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retag utgångspunkten i kundernas behov och önskemål, de erbjuder se-

dan produkter och tjänster därefter. Då företag istället är marknadsdri-

vande skapar de nya behov genom innovationer som försvagar de kon-

kurrerande företagen på marknaden. (Jaworski et.al., 2000)  

Marknadsformer i ekonomiskt begrepp beskriver makten och inflytandet 

hos de befintliga aktörerna eller aktören på en marknad. Marknader med 

endast en aktör benämns monopol.  

För alla marknadsformer utom monopol existerar någon form av konkur-

rens, vid ett så kallat idealt marknadstillstånd råder en marknadsform 

som kallas för fullständig konkurrens. Sammanfattande utgår fullständig 

konkurrens ut på att inget enskilt företag kan påverka marknadspriset, 

om ett företag höjer sitt pris på en homogen vara köper kunden det av ett 

annat företag. (Lundmark, 2017)  

Marknader med endast några få starka säljande aktörer antas ha en mark-

nadsform som benämns Oligopol. Vidare existerar det även naturliga 

Oligopol som associeras med stora etableringshinder och därför färre ak-

törer, för att träda in på exempelvis energimarknaden krävs dyrbara in-

vesteringar i kraftverk. (Lundmark, 2017)  

2.3 Affärsmodeller 

Osterwalder och Pigneur (2013) beskriver affärsmodellen som ”Grunden 

för hur man lönsamt skapar och levererar kundvärde”. För att utforma en 

användbar affärsmodell bör den vara ett konkret- och kreativt verktyg, 

för enkelhet och relevans (Joyce & Paquin, 2015). Magretta (2002) utveck-

lar på författaren och managementkonsulten Peter Druckers tidigare tolk-

ning och skriver i Harvard Business Review att affärsmodeller i sin helhet 

beskriver hur verksamheten fungerar. Vilka kunder existerar och vad de 

värderar, samtidigt ska modellen förklara hur företagsverksamheten tjä-

nar pengar och hur de ska leverera kundnytta till en rimlig kostnad.   

2.3.1 Business Model Canvas 

Business Model Canvas (BMC) är ett kreativt verktyg och 

affärsmodellsramverk för att underlätta illustrationen och tydliggörandet 

av värdeskapande aktiviteter mot kunder, intressenter och internt i 

företaget (Joyce & Paquin, 2015). BMC är ett av de mest använda 

ramverken och består av nio byggstenar, kundsegment, värdeerbjudande, 

kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, 

nyckelpartnerskap och kostnadsstrukturer. Dessa delar komponerar 
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tillsammans ihop en helhetsbild av företaget och är ett verktyg för att göra 

djupgående analyser för dess värdeskapande eller visa hur komponenter 

samspelar med varandra, se figur 1. Syftet med ett aktivt BMC-arbete är 

att konceptuellt identifiera och skapa nya strategiska alternativ 

(Osterwalder & Pigneur, 2013).  

 

Kundsegment 

Kundsegment beskriver kunder i en eller flera grupper- och organisat-

ioner som företaget vill skapa värde för med sina erbjudanden. Kundseg-

ment finns då för att tillgodose specifika beteenden och behov, och med 

tydlig segmentering blir det lättare att leverera rätt kundvärde och till-

fredsställa kundbehoven.  

Värdeerbjudande 

Då kundvärde beror på bland annat pris, tillgänglighet, användarbarhet, 

design och andra upplevelser så finns det olika kombinationer av dessa 

faktorer som tillfredsställer olika kundsegment. Värdeerbjudande tillgo-

doser både nya behov, förbättrade funktioner och specifika kundanpass-

ningar.    

Kanaler 

För att värdeskapande erbjudanden ska nå ut från företagsverksamheten 

till kundsegmnten krävs kommunikation, och kommunikation med kun-

der kan uträttas genom olika typer av kanaler.  

Vanliga egna indirekta kanaler är exempelvis säljkår, webbförsäljning, 

egna butiker, vanliga indirekta partnerkanaler är partnerbutiker och gros-

sister. Beroende på kanaltyp innefattar kanalen olika faser, några går ige-

nom samtliga faser och vissa kanaler några färre i fasordningen: upp-

märksamhet, utvärdering, köp, leverans och service efter köpet.  

Kundrelationer  

Relationen som företagsverksamheten skapar mot ett kundsegment be-

nämns som kundrelation, och eftersom det finns olika typer av relationer 

bör det specificeras vilken typ av kundrelation företagsverksamheten vill 

skapa mot varje kundsegment.    

Kundrelationer kan grundas på personlig hjälp genom mänskliga inter-

aktioner, exklusiv personlig hjälp då kunden får en egen kontakt på före-

taget, självtjäning som bygger på verktyg som kunderna betjänar sig själv 
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med, automatiserade tjänster, nätforum och samskapande då kund och 

företag tillsammans försöker skapa värde.  

Intäktsflöden 

Intäktsflöden beskriver intäkterna från varje kundsegment till företaget. 

Kundsegment kan ha skilda betalningsviljor och har därför olika prissätt-

ningsmekanismer som kan vara fasta eller dynamiska. De fasta priset kan 

vara exempelvis katalogpriser eller statiska volymbaserade priser, medan 

de dynamiska priserna grundas på exempelvis förhandlingar eller en re-

altidsmarknad.  

Nyckelresurser 

För att kunna leverera värdeerbjudananden till varje kundsegment och 

inkassera deras intäkter behövs resurser, de behövs likaså för att skapa 

möjligheter eller stabilisera sig på marknaden med både ny och befintliga 

kunder. Så nyckelresurser inkluderar flera områden, men kan kategorise-

ras som fysiska, immateriella, mänskliga och ekonomiska.   

Nyckelaktiviteter 

För att affärsmodellen ska vara verksam och göra företaget framgångsrikt 

krävs nyckelaktiviteter. Med samma underlag som företaget måste ha re-

surser krävs det också aktiviteter för framgång, men aktiviteterna skiljer 

sig beroende på affärsmodellens utformning. Aktiviteterna kan kategori-

seras in i tre områden, produktion, problemlösning och plattform/nät-

verk.   

Nyckelpartnerskap 

Ytterligare en viktig pusselbit för att få affärsmodellen att fungera är att 

ha ett nätverk med partners som företaget kan förlita sig på. Osterwalder 

anser att det finns fyra typer av partnerskap: 

1) Allianser mellan icke-konkurrenter. 

2) Partnerskap mellan konkurrenter. 

3) Samriskbolag för att utveckla nya företag. 

4) Relationer mellan köpare och leverantör.  

Anledningen att ingå i ett partnerskap kan variera, men motiven kan bero 

på anskaffning av resurser och aktiviteter, optimering av skalfördelar och 

minska risker.    
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Kostnadsstruktur 

Att bedriva en verksamhet medför också kostnader, kostnadsstrukturen 

innefattar alla de kostnader som medföljer affärsmodellen. Det finns två 

generella strukturer som kan kategoriseras i affärsmodellen, lågkostnad- 

och värdedrivanastrukturer.  Kostnaderna kan som regel beräknas då 

nyckelresurser, nyckelaktiviteter och nyckelpartnerskap har preciserats.  

 

Figur 1 - Business Model Canvas (Strategyzer.com, 2017) 

 

 

2.4 Design Thinking 

Design Thinking är inte en specifik lösning, utan en metodik som kan an-

vändas för att skapa innovation i både problemlösning med flera per-

spektiv eller som en utvecklingsprocess i designutformningen av en pro-

dukt eller tjänst. Innovation kan skapas från förändringar av något befint-

ligt och likaså genom en ny produkt, men gemensamt är att innovationen 

i båda fallen härledd från arbetet med perspektiven ”desirability”, ”via-

bility” och ”feasibility”.  Figur 2 illustrerar hur de tre perspektivens sam-

verkan kan leda till innovation, där ”desirability” förtydligar kundens 

framtidsutsikter, ”viability” belyser verksamhetens ekonomiska genom-

förbarhet och ”feasibility” de tekniska möjligheterna. (Chasanidou, D. 

Gasparini, A. Lee, E, 2014)    
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En sammanslagning av Osterwalder & Pigneur (2013) 

affärsmodellsramverk och Chasanidou, Gasparini, Lee (2014) beskrivna 

designmetodik för innovativa utvecklingsprocesser kan ses sammanförd 

med fördelen att tänka kring fler perspektiv vilket kan ge ytterligare 

dimensioner till förändringsarbete. Att kombinera kunders önskan, de 

tekniska möjligheterna och organisationskulturen ger höjd och en syn på 

affärsutveckling ur ett nytt perspektiv.  
 

 
Figur 3 - Fler perspektiv för innovation i affärsmodeller (Twitter, 2015) 

Figur 2 - Samverkande innovationsmodell (Chasanidou, D. 

Gasparini, A. Lee, E, 2014) 
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2.5 Value Proposition Canvas 

En avgrening från BMC är dess kundfokuserade avgränsning, Value Pro-

postion Canvas (VPC) som grundas i värdeerbjudandet till kunder. När 

leverantörer förstår värdet av vad de erbjuder och vad kunderna efter-

strävar kan de fördela sina resurser efter bästa förmåga leverera högsta 

kundtillfredsställelsen. (Andersson et.al., 2006)  

 

Figur 4- Value Proposition Canvas, (Osterwalder et. al., 2014) 

VPC modellen har två block, till vänster i figur 4 illustrerar en värdekarta 

som visar hur företagsverksamheten kan forma produkter eller tjänster 

som ska skapa fördelar eller eliminera smärta. Värdekartan bygger på det 

högra blocket som illustrerar kundinsyn, blocket visar ett kundsegments 

för- och nackdelar för erbjudandeutformning.  (Osterwalder et. al., 2014) 

 

2.6 Customer Value Proposition 

Strategin med Customer Value Proposition (CVP) är att skilja dig från 

dina konkurrenter och det går enligt (Eyring et. al., 2011) att göra det på 

två grunder, differentiering eller pris. Utgångspunkten i bägge fallen är 

att klargöra CVP för företagsverksamhetens erbjudande. Vid differentie-

ringsperspektiv följs modellen i figur 5, moturs, erbjudandet ska då fram-

ställas genom att besvara frågan ” Vad ska företagsverksamheten göra för 

att framställa erbjudandet?”. Först med hänsyn till dess resurser och 

nyckelprocesser och sedan fastställs priset med avseende på beslutad 

vinstmarginal. 
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Då kunderbjudandet bestäms med grund av pris, följs modellen medurs. 

Lika som differentiering startar prisperspektivet med CVP, sedan anpas-

sas processer och resurser efter den bestämda kostnadsstrukturen. 

2.7 Strategi och strategisk positionering 

Ett företags strategi kan sägas vila på unika aktiviteter och de flesta stra-

tegiska riktningar baseras på marknadstrender, kundsegment eller indu-

strin i sin helhet. Att hitta en röd tråd i företagets erbjudande baseras där-

för till stor del av externa faktorer och företaget förväntas anpassas till 

dess utsedda strategi. (Gray, 2015; Porter, 1996) 

Att utmärka sig på en dynamiskt snabb, teknisk marknad idag kan för 

organisationer innebära svårigheter, en konstant möjlighet till jämförelse 

av vad och hur andra företag gör beskriver Porter (1996) som ”The more 

benchmarking the more look alike”. Det som en gång var hjärtat i att ar-

beta med strategifrågor – positioneringen på marknaden – blir allt svårare. 

Strategisk positionering handlar om att skapa ett hållbart och framgångs-

rikt sätt att nischa företagets karaktäristiska fördelar. Det kan handla om 

att göra andra saker än vad konkurrenterna gör eller att göra liknande 

aktiviteter på annorlunda sätt. Positionsskapandet på en viss marknad 

kan handla om framförallt tre beståndsdelar som många gånger överlap-

par varandra.  

Figur 5 - Illustrering av marknadsstrategi, (Eyring 

et. al., 2011) 
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1. Variationsbaserad positionering 

2. Behovsbaserad positionering 

3. Tillgångsbaserad positionering 

Där punkt 1 baseras på varu- eller produktvariationer hellre än kundseg-

mentsvariationer. Punkt 2 riktar sig i en högre utsträckning till kunder 

beroende på vad de önskar, än att arbeta med en stor bredd av variationer. 

Den tredje punkten, tillgångsbaserade positioneringen är i en lägre ut-

sträckning applicerad än de första två alternativen.  

Företag och ledare kan vara rädda att misslyckas med den uttalade stra-

tegin och att de därför till en start inte ens vill välja en utan låter företaget 

rulla vidare utan en tydlig riktning eller röd tråd att följa. Verkligheten i 

organisationer är ett hinder för strategin, att det inte blir som man har 

tänkt sig eller såsom det är tänkt att fungera i teorin. Vid implementation 

av en ny strategi ses ledarskapet som en nyckel för att organisationen ska 

ha möjligheten att anamma och etablera det tänkta tillvägagångssättet för 

företaget att blir resultatrikt. (Porter, 1996) 

Porter (1996) poängterar att grunden till en lyckad strategi är att välja vad 

företaget inte ska göra, att det handlar om strategiskt väljande av vär-

deskapande, effektiva aktiviteter.     

2.7.1 Skillnad mellan affärsmodell och strategi 

Affärsmodeller beskriver Osterwalder och Pigneur (2013) som en grund 

för hur det lönsamt går att skapa och leverera kundvärde uppbyggt som 

ett strukturellt ramverk för att beskriva organisationens avgörande in-

terna och externa sammanlänkade aktiviteter (Zott & Amit, 2008). Det 

strategiska perspektivet tar sin utgångspunkt i varför ett företag gör det 

de gör och hur de ska göra (Porter, 1996). 

Figur 6 visar på en beskrivning av vad som är skillnaden mellan en af-

färsmodell och en marknadsstrategi. Figuren syftar till att skapa förstå-

else över de två begreppen är då strategin fungerar som övergripande 

riktning för att fokusera på rätt aktiviteter dels internt och dels externt, 

affärsmodellerna för att fokusera på relationen med andra externt. Zott 

och Amit (2008) beskriver bland annat också att det strategiska fokuset 

blickar in i vad som ska säljas, till vilka och var då den affärsmodellsmäss-

iga delen visar på ”hur” aktiviteterna kan stödjas för att bli gynnsamma 

för företaget.  



Strategisk, kulturell och kundbaserad   2017-05-30 

affärsmodellsutveckling -     Oscar Martinez 

Bredbandsmarknaden under distruptiv förändring Veronica Wenner 
 

13 

 

Figur 6 - Beskrivna skillnader mellan affärsmodell och marknadsstrategi, 

(Zott & Amit, 2007)  

 

 

2.8 Porters femkraftsmodell 

Det finns många aspekter som kan påverka ett företags överlevnad, Por-

ter (2008) menar att det finns 5 avgörande krafter som företag bör analy-

sera och jämföra mot marknaden för att utforma strategiskt underlag. 

Porters femkraftsmodell illustreras i figur 7.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Porters femkraftsmodell, (Porter, 2008) 
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Konkurrens från nya aktörer 

Nya aktörer som vill slå sig in på marknaden kan bära med sig nya idéer 

och en önskan att ta marknadsandelar och göra marknaden olik, vilket 

kan göra priser och intäkter känsliga. För att minska stora hot kan etable-

rade företag på marknaden behöva göra stora investeringar för att höja 

inträdesbarriärerna, eller sänka priser och höja volymen. 

Inträdesbarriärer spelar en avgörande roll för nya tillträden, och förklarar 

fördelarna som de nuvarande aktörerna har mot nya aktörer. Porter (2008) 

nämner sju källor som de befintliga aktörerna kan ha fördelar av: 

 Stordriftsfördelar på utbudssidan 

 Stordriftsfördelar på efterfrågan 

 Höga omställningskostnader vid byte av företag 

 Kapitaltäckning 

 Monopol fördelar/ Befintliga fördelar 

 Större tillgång till distributionskanaler 

 Lagar och regler  

Leverantörens förhandlingsstyrka 

Starka leverantörer konkurrerar och skapar högt värde till sin verksamhet 

genom prishöjningar, mindre materialtillgång och varierad kvalitet. För 

att benämnas som en leverantör med stark förhandlingsstyrka bör dessa 

faktorer överensstämma:  

 Marknaden domineras av några få företag som är mer koncentre-

rad än de köpande på marknaden 

 Leverantörerna kan maximera vinster från flera branscher och är 

inte beroende av en bransch 

 Kunder har investerat och anpassat sin verksamhet till leverantö-

rernas produkter som då utgör en nyckelroll 

 Leverantörernas produkter är differentierade 
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 Det finns inga substitut som leverantörernas erbjudanden konkur-

rerar mot 

 Leverantörerna hotar med expansion i produktionskedjan med 

framåt integration  

Kundens förhandlingsstyrka 

Förhandlingsstyrka hos kunder kan bevisas genom att sänka priser, höja 

volymer och kvalitét genom att ställa leverantörerna mot varandra. Om 

köpgruppen är starkare än branschen bör de uppfylla följande kriterier:   

 Få köpare gör stora inköp i relation till leverantörerna 

 Erbjudanden är standardiserade och går att få av flera leverantörer 

 Byte av leverantör medföljer inga stora förändringskostnader  

 Kunder hotar att expandera med bakåt integration i produktions-

kedjan 

 Kundgruppen gör små vinster och är inte kostnadskänslig 

 Branschens erbjudande har liten påverkan på kundenserbjudande 

 Kvaliteten på branscherbjudandet har liten påverkan på kunder-

bjudandet 

Substitut 

Substitut hotar branscherbjudande genom att konkurrera med erbjudan-

den som har liknande ändamål, till exempel som stål är utbytbart mot 

plast i bilindustrin eller Skype-samtal mot fasta telefonabonnemang. När 

det finns många uppenbara och accepterade substitut blir branschen li-

dande, då det genererar priskonkurrens som sänker lönsamheten. Substi-

tut medför ofta låg förändringskostnad för kund, vilket orsakar ännu mer 

prispressning på branschen.   

Konkurrens från befintliga aktörer 

Konkurrens på marknaden av befintliga aktörer kan ske av olika slag, 

bland de vanligare är prispressning, produktutveckling, service, 

kampanjer och marknadsföring.  
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Konkurrensen kan beskrivas som extra stor då marknaden inte växer 

med stormsteg och aktörerna har ungefär lika stora marknadsandelar 

och erbjuder likartade produkter och tjänster. 
 

 

2.9 Disruptiva förändringar 

Att möta förändring kan tas emot på olika sätt. Ibland inträffar oväntade 

händelser som gör att människor, eller företag, behöver agera snabbt och 

stundvis instinktivt. Disruptiva förändringar – en förändring som kan 

förändra företaget fullkomligt - har förekommit inom affärsvärlden sedan 

tid tillbaka och framförallt sedan tekniken har utvecklats i allt högre takt. 

Det kan tas emot inom organisationer på olika sätt, beroende på hur led-

ningen organiserar och allokerar resurserna för att möta det nya. I vissa 

fall kan den disruptiva förändringen ses som ett hot och därmed överre-

agerar företaget, fattar mindre kloka beslut samt samlar alltför mycket 

resurser. Ser ledningen istället förändringen som en möjlighet är det 

högst troligt att de avsätter otillräckligt med resurser, sammanfattnings-

vis beror och skapar ledningens sätt att se på förändringen strategin att 

arbeta efter. Gilbert & Bower (2002) beskriver att människor har svårig-

heter att lösa hur den nya marknaden kan anpassas med en ny affärsmo-

dell istället för att få den gamla affärsmodellen att passa den nya mark-

naden.  

Vanligen skapar oordning ordning till slut, sannolikt med högre omsätt-

ning eller tillväxt för företaget, då innovationer genererar nya marknader 

och nya kundsegment. (Gilbert & Bower, 2002) 

 

2.10 Kundupplevelse  

Customer Experiance Management (CEM) syftar till att göra 

kundupplevelsen trevlig, enkelt och relevant men inte minst att lämna ett 

avtryck hos kunden genom god upplevelse (Pine & Gilmore, 2015). Idag 

hanteras många kunder fortfarande som ett nummer trots att det är fullt 

möjligt att lära känna dem med analyser tillgänglig data. Lyckas företag 

med det kan de också ta ett närmare steg på varför kunderna borde bry 

som om företaget och på så vis kan företaget generera emotionella 

upplevelser som skapar värdefulla kundresor (Schauer, 2015). 
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Affärsmodellutvecklingsverktyg som VPC syftar till att tillfredsställa 

kunder men också behålla dem och göra de lojala. Numer förs diskuss-

ioner om kunder på ett annat sätt än vad som är gjort tidigare, där allt fler 

företagsledare menar att kundupplevelsen är affärskritisk (Ewerman, 

2015). Kundupplevelsen för en tjänst kan jämföras med den fysiska varas 

design. En varas formgivning är central för att skapa en upplevelse som 

leder till en relation mellan kunden och produkten och därmed leder till 

köp och lojalitet, skriver Ewerman (2015). Det visar inte minst på kunder-

nas stärkta position i och med utökade och förenklade kommunikations-

kanaler. Dåliga kundupplevelser sprids snabbt och missnöjda kunder kan 

inte ignoreras, makten kunder har idag gör det av allra största vikt att 

tillgodose och anpassa verksamheten efter dem. Att de tekniska kommu-

nikationskanalerna går snabbt framåt i utveckling går inte att ta miste på. 

Svårigheten för företag är att de verksamhetsstödjande systemen också 

bör utvecklas samt förnyas för att ta hänsyn till den önskade kundupple-

velsen, vilket är kostsamt, tar tid och kräver en ständig utveckling.   

Kundupplevelsen blir därmed en framtida överlevnadsfråga i den väx-

ande tjänstesektorn. Strategin av företagets kunderbjudande kräver om-

tanke. Strategimodeller som exempelvis Customer Experiance Manage-

ment kompletterar BMC för att skapa en riktning mot företagets vision 

och mission (Pine & Gilmore, 2015).  

Forskningen klargör även att kundrelaterade förbättringar bidrar till att 

utveckla företagskulturen då strategier utformas efter de styrkor och för-

mågor som finns i företaget (Gray, 2015).  

 

2.11 Organisationskultur 

Innebörden och definitionen av organisationskulturen varierar för olika 

verksamheter men innehållet inkluderar ofta en struktur av delade vär-

den, avsikter och normer. Enligt Hofstede et al (1990) benämns ofta sju 

egenskaper av kultur: 

 Kultur beskriver en helhetssyn och kan därför inte framställas av 

enskilda individer, istället genom grupper 

 Kulturen härstammar från historiska företeelser och uppföranden 

 Kultur är tungrott i förändringssyfte då det grundas i traditioner 

och värden 
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 Kultur skapas av mänskliga sociala grupper och olika grupper har 

olika kulturer 

 Kultur är mjuk och svårfångad samt klassad som kvalitativ och 

svårt att klassificera 

 Ritualer och artefakter används ofta för att känneteckna kulturen 

 Kulturen beskriver i högre grad hur människor tänker och värde-

rar än den konkreta och synliga delen av organisationen. 

Kultur hänvisas inte konkret till sociala mönster och beteenden, utan sna-

rare vad som ligger bakom beteendet, hur individer i en specifik grupp 

förhåller sig och värderar likartat och då skiljer sig från andra grupper.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Schein (1990) kan organisationskultur beskrivas av tre samman-

kopplade nivåer som ömsesidigt har möjlighet att influera varandra. Den 

wyttersta nivån i figur 8 beskriver konkreta och synliga artefakter samt 

beteenden som associerar med organisationens värden, de går att upp-

märksamma både internt och externt och beskriver organisationens yttre 

i form av arkitektur till deras personalkläder.  

Figur 8 - Beskrivning av olika nivåer av kulturella artefakter, 

(Schein, 1990) 
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I mittennivån i figuren beskrivs de givna värdena som redogör hur orga-

nisationen är tänkt att fungera. Principer, strategier och mål har en uttalad 

betydelse och kan genom tid accepteras och bli grundliga antaganden 

inom organisationen. Kärnan i modellen är det som tas för givet av alla 

individer och kan vara svårt att se från insidan då det beskriver hur de 

tänker och agerar samt förhåller sig till varandra och samspelar i organi-

sationen.  

Inom organisationen existerar olika subkulturer, Schein (1996) bygger 

sina teorier på tre stycken, som uppstår genom affärsområden där olika 

individer är verksam. Den första kulturen benämns som operatörkultur 

och grundas på den interna operativa utvecklingen.  

Den andra kallas ingenjörskultur och grundas i teknologiutveckling och 

design, deras externa yrkesgemenskap skapar referensgrupper utanför 

verksamheten. Den tredje kulturgruppen bygger på verksamhetens le-

dande befattningshavare och yrkesgrupp och benämns då som ledande 

kultur. De tre nämnda subkulturerna är till för att integrera och förstå 

varandra, vilket kan vara utmanande då värden och antaganden varierar. 

Traphagan (2017) menar att tron att kulturen endast i stort ska skapa enig-

het för hela organisationer är bristande, och att kulturbegreppet är viktig 

i ett uppdelningsperspektiv, där individer kan forma värden och idéer 

och använda dem konkret i ett strategiskt syfte. Att sammanbinda hela 

organisationen menar Traphagan vidare är ett maktspel, att maktrespon-

sen kommer bero på hur organisationskulturens uttalade värden förenas 

med egna antaganden.   

Det är endast ett fåtal chefer eller personer i ledande positioner som idag 

skulle uttala sig om att kulturen inte har någon betydelse, där svårigheten 

ligger i att designa och implementera en passande kultur för verksam-

heten. Som för exempelvis företagets erbjudande som har sin utgångs-

punkt i att fundera på kundernas behov är ett vinnande koncept beskrivet 

av Ulrich och Brockbank att initialt skapa sin kultur i hur företaget vill 

uppfattas ur ett kundperspektiv. Att skapa en vinnande kultur handlar 

därför inte enbart om att identifiera kulturella artefakter såsom hur med-

arbetare tänker, känner och agera baserat på interna ramverk utan istället 

försäkra sig om att medarbetare agera, tänka och känna utifrån företagets 

löften och kärnvärden. (Ulrich & Brockbank, 2016) 
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Ulrich och Brockbank beskriver också tre steg för att arbeta med en kund-

centrerad kultur som har sin utgång i att definiera kulturen, omsätta ide-

alkundens identitet till beteenden hos medarbetare och slutligen designa 

processer, arbetsutföranden och strukturer för att stödja och uppmuntra 

de identifierade beteendena.  

Genom att revidera en nuvarande bild av kulturen, för en i högre grad, 

kundanpassad företagsidentitet har företagen mycket att vinna på i intern 

trygghet men också på marknaden. (Ulrich & Brockbank, 2016) 

 

 

2.12 Sammanfattning och tillämpning av analytiska 
ramverk  

Värdet i den tidigare forskningen och de befintliga analytiska ramverken 

har bidragit till utveckling av ett för studien passande analytiskt ramverk. 

Den grundläggande utgångspunkten är den rådande marknadssituat-

ionen och det analytiska ramverket Business Model Canvas. Inspiration 

har hämtats från Design Thinking-metodiken avsedd för innovativ pro-

duktutveckling, detta i sin tur är stödjande för att undersöka hur bred-

bandsföretag kan öka sin förmåga att skapa värde för dess kunder på den 

föränderliga marknad de befinner sig på i dagsläget. Det ramverk som 

skapats och visas i figur 9 är analysgrunden för studien, den har antagit 

tre dimensioner i beaktning för att se på affärsmodellsutvecklingen ur fler 

perspektiv. Att koppla dessa perspektiv, strategi, kultur och kundinsyn 

till det statiska ramverket BMC syftar till att skapa en bred analysgrund 

för att identifiera nya faktorer som kan stödja strategierna.   

 

 

Figur 9 - Analytiskt ramverk 
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3 Metod 
I metodkapitlet presenteras tillvägagångssätt som använts för att genom-

föra studien med syfte att besvara forskningsfrågorna. Forskningsdesig-

nen är beskriven ur ett kronologiskt perspektiv för att logiskt ge läsaren 

en uppfattning om utförandeprocessen.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Forskningsstudien har utförts i form av en explorativ kvalitativ fallstudie 

antaget främst ur ett företagsperspektiv. Ett kvalitativt tillvägagångssätt 

karakteriseras av viljan att skapa förståelse för sociala eller mänskliga 

problem. Till skillnad mot en kvantitativ metod som primärt baseras på 

analyser av numerisk data tar den kvalitativa metoden ansats i forskarens 

tolkningar av betydelsen för data. Data till kvalitativa studier kan enligt 

Creswell (2014) samlas in genom observationer, intervjuer, dokument 

eller audiovisuell information.  

 

Det kvalitativa angreppsättet ställer höga krav på forskaren som 

nyckelperson samt dess förmåga att utföra tolkningar och förstå 

sammanhanget av det deltagarna beskriver. Creswell (2014) beskriver att 

det är viktigt att utföra datainsamling som gärna får baseras på multipla 

källor, i deltagarnas naturliga miljö. Syftet med en kvalitativ studie är att 

hjälpa forskaren att förstå och utveckla en helhetssyn på problemet, för 

att möjliggöra det är reflektion av den egna ståndpunkten, 

förändringsbenägenhet av forskningsupplägget men också vikten av 

deltagarnas bidrag.  

 

Då kvalitativ forskning innebär avkodning av bild, text och observationer 

är forskarens förmåga att vara uppmärksam (Denscombe, 2007) en kritisk 

och grundläggande egenskap för att ge studien rättvisande resultat. Valet 

 av angreppssätt kan därför anses passande då studien genomförts av två 

forskare inom området av organisation och management som Yin (1994) 

beskriver som passande för en fallstudie. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen avbildad i figur 10 är en kronologisk beskrivning av 

tillvägagångssättet för studien. Den har inletts med en upptäckande litte-

raturstudie med avsikt att skapa övergripande förståelse för tilltänka om-

råden att undersöka.  
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Då dessa områden med tiden förändrats och nya tankar har uppstått har 

tiden för inledande efterforskning varit viktig för studiens nästa steg, att 

konstruera forskningsfrågor som belyser det valda området med veten-

skaplig förankring. Först då forskningsfrågorna säkerställts har en utök-

ning och fördjupning av tidigare forskning utförts och den senare littera-

turstudien kunde därför bidra med mer kunskap inom kärnfrågorna.  

Efter att tidigare forskning och teorier sammanställts gick forskningspro-

cessen in i ett nytt skede bestående av tre upptäckande faser där intervju, 

enkät och observationer låg till grund för insamling av empiriskt material. 

 

 

Figur 10 - Forskningsdesign 

    

Den första fasen bestod av ett enkätutskick via e-post för att övergripande 

skapa insyn hos de företag och de person som avsågs att intervjua på ett 

djupare plan. I den andra fasen intervjuades regionalt avgränsade företag 

där deltagarna hade liknande roller inom de olika bolagen. Den tredje fa-

sen innebar fler djupintervjuer men då inom ett och samma företag med 

deltagare i olika delar av organisationen, det med avsikt att bidra med 

bredd och djup till intervjufasen. Som komplement i den tredje fasen ut-

fördes också observationer på det utvalda företaget.   

Då intervjuer och observationer hos utvalda deltagargrupper var 

genomförda ställdes de för analys, att utvärdera och tolka de resultat som 

framkommit och iakttagits.  
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För att säkerställa validitet för studien och med avsikt att realisera de 

resultat som framkommit kan studiens resultat bevisas med hjälp av 

uppföljande intervjuer, utvärderingar och tolkningar. 
 

3.2.1 Fallstudien 

Den utförda studien har primärt varit inriktat på två deltagargrupper. 

Den ena varit medarbetare på företag över ett geografiskt avgränsat om-

råde från Gävle i söder till Piteå i norr där deltagarna haft snarlika roller 

inom företagen. Den andra deltagargruppen är medarbetare anställda på 

ett kommunalägt bolag på ett lokalt företag i Sundsvall där flertalet per-

soner deltagit och då med en större spridning i arbetsuppgifter. Den ge-

mensamma faktorn för dessa kommunalägda företag är att de vill och 

önskar att på bästa sätt leverera den tjänst som kunderna efterfrågar. De 

kunder som studenterna nämner i studien är privatpersoner som har köpt 

eller avser att köpa tjänster inom bredbandsmarknaden.  

De personer som kommer intervjuas och observeras blir utvalda för att 

undersöka attityder, uppfattningar, känslor och idéer av de frågor som 

ställts (Denscombe, 2007). Under studien har persongrupperingarna valts 

att kallas deltagargrupper trots att de inte har iakttagits i grupp utan in-

dividuellt inom respektive grupptillhörighet. Syftet med att välja två 

grupper är att ur ett trianguleringsperspektiv för att beskriva den sanning 

som medarbetare uppfattar baserat på dess verkligheter, allt för att i hög 

grad skapa en holistisk analysbild.  

Fallstudien har utförts i enighet med de teorier som rekommenderas och 

beskrivs av Denscombe (2007) och Creswell (2014). Då studien avser att 

vara av upptäckande karaktär skriver Yin (1994) att en fallstudie avser att 

besvara hur- eller vad- frågor som fokuserar på samtida händelser. En 

fallstudie bör, utöver att besvara öppna frågor avse att hantera empiriska 

ämnen som med hjälp av ett set av specificerad procedur kan utreda verk-

lighetsrelaterade, aktuella händelser eller fenomen.  

3.3 Bredbandsmarknaden 

Genom efterforskningar på internet har information kring den struktu-

rella uppbyggnaden hittats inom bredbandsmarknaden, Sveriges bred-

bandspolitik, strukturen kring ägandeformen på marknaden och dess re-

gleringar samt de agerande aktörer som befinner sig inom branschen. 
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3.3.1 Sveriges bredbandspolitik 

Sveriges bredbandsvision om i ett helt uppkopplat Sverige grundar sig i 

en bredbandsinfrastruktur som ska tillfredsställa alla konsumenternas 

uppkopplingsbehov i hela samhället och förbereda för framtidens utö-

kade digitalisering och möjligheter. För att visionen ska vara möjlig att 

uppfylla krävs större tillgång till bredband, vilket medför krav på högre 

utbyggnadstakt och samverkan mellan marknadsaktörer och staten. Re-

geringen har utformat mål som ska besvara den kommande efterfrågan 

av bredband på marknaden och lyder enligt följande: 

”År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s” 

De kompletterar med att Sverige år 2025 bör vara helt uppkopplat, vilket 

innebär att alla bör ha tillgång till snabbt bredband i både hemmet och på 

arbetet. (Regeringskansliet, 2016) 

3.3.2 Ägandeform av stadsnät  

År 2016 ägdes nittiotvå procent av Sveriges stadsnät av kommunerna ge-

nom mestadels kommunala aktiebolag. En del stadsnät innefattas i kom-

munala energibolag eller i enskilda stadsnätsbolag. Mellan år 2016 och 

2014 ändrade flera av stadsnäten verksamhetsform, hur kommunerna 

väljer att förändra sin stadsnätsverksamhet varierar, men de flesta stads-

nät med kommunal förvaltning är ofta mindre stadsnät. Då kommunerna 

väljer att hantera stadsnäten inom energibolag beror det ofta på att få 

samverkan med kommunens övriga infrastruktur. När kommunerna går 

ifrån styret i energibolagen är det för att få egen förvaltning som går att 

skilja mot energiverksamheten. Alla ägandeformer och deras föränd-

ringar illustreras i tabell 1. (Ek, 2017) 

Tabell 1 – Ägandeform av stadsnät samt dess förändringar, (Ek, 2017) 
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3.3.3 Lagar för kommunala bolag 

Kommunallagen beskriver kommunens äganderättigheter av bolag. 

Kommunens ändamål med verksamheten ska beskrivas av kommunfull-

mäktige. Som för all kommunal verksamhet är det kommunstyrelsen som 

står till svars för kontroll av bolagets verksamhet, och bedömer om bola-

gets ändamål utförs inom deras befogenhetsramar och i samspel med 

kommunalfullmäktiges beslut.  

Aktiebolagslagen beskriver alternativen för hur kommunerna får styra 

sina bolag. Aktiebolagslagen punkterar också att alla aktiebolag måste ha 

ett affärsmässigt syfte för verksamheten, om syftet differentierar från att 

möjliggöra vinst till aktieägare måste det framgå i bolagsordningen. (Ek, 

2017)  

3.3.4 Aktörer 

Inom bredbandsmarknaden finns flertal aktörer inom de öppna näten 

som är uppdelade i tre nivåer, nätägare, kommunikationsoperatör samt 

tjänsteleverantör och företagen i de svenska näten kan agera på en eller 

flera nivåer. Öppna fibernät innebär att slutkunder idag, till skillnad mot 

då fiber först lanserades, kan välja bland en rad olika tjänsteleverantörer 

beroende på vilka kommunikationsoperatören har slutit avtal med.  

Nätägare är de som äger de fysiska nätet, sladden som fibern dras genom 

och de ansvar därför med att se till att sladden är hel och funktionell. 

Kommunikationsoperatören hyr nät av nätägaren och agerar som teknisk 

leverantör med boxar och svischar som gör att information går att skicka 

emellan. Slutligen finns tjänsteleverantören som sluter ett avtal med kom-

munikationsoperatören och säljer (tillhandahåller) tjänsten som främst 

innebär internet, TV och telefoni, till slutkunden. Relationen mellan de 

olika nivåerna illustreras i figur 11. (Landsbygdsutvecklaren, 2013)  
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Figur 11 - Relationer mellan de olika aktörerna (Landsbygdsutvecklaren, 2013) 

 

3.4 Litteraturstudie ur upptäckande perspektiv 

Att genomföra en inledande litteraturstudie ur ett upptäckande perspek-

tiv beskriver Creswell (2014) som ett relevant första steg för att som fors-

kare skapa en uppfattning om nuläget kring det valda ämnet eller områ-

det. Att spendera mycket tid till efterforskning i uppstarten är en nyckel-

faktor för att med trygghet gå in i ett senare skede i forskning där det 

valda området ska kartläggas och agera grundpelare för de senare forsk-

ningsteorierna. Att nyfiket söka fakta som understödjer den tänkta stu-

dien hjälper forskaren att se resultat av närliggande andra studier, andra 

pågående diskussioner och de gap som tidigare studier avser att fylla. 

Forskarens utgångsläge med en förberedande uppfattning om vad som 

pågår och undersöks inom området. Det utgör en viktig i utformning av 

relevanta och träffsäkra forskningsfrågor som kan bidra vetenskapligt till 

de kunskapsluckor som finns (Creswell, 2014). 

Den upptäckande informationsinsamling som ligger till grund för denna 

studie utfördes inledningsvis av böcker samt genom Mittuniversitetets 

biblioteksdatabas för vetenskapliga artiklar men också via hemsidan 

Google Scholar. Utsökningarna utgick inledningsvis främst från de nyck-

elord som återfanns in det givna uppdraget såsom affärsmodeller, affärs-

strategier, organisationskultur, disruptiv förändring, kundupplevelse 

och kundinsyn.  
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Sökningarna blev under arbetets gång förbättrat och välkalibrerat för att 

undvika att få träffar inom marknadsföringsområdet. De återfunna artik-

lar som bidragit till studien är dels skrivna på svenska och dels skrivna 

på engelska. 

3.5 Utformning av forskningsfrågor 

Forskningsfrågor utformas med utgångspunkt i att forskning saknas 

inom ett specifikt givet område, med inspiration och kunskap från tidi-

gare utförda studier kan ett nytt område ringas in och anta en vetenskap-

lig vinkling. Creswell (2014) menar på att om ett område behöver bli un-

dersökt ur ett upptäckande perspektiv är det kvalitativa angreppsättet att 

föredra. Till skillnad från syftet med studien så beskriver forskningsfrå-

gan exakt vad som ska undersökas och de kan formuleras på olika sätt, 

tidigare teorier kan på så sätt bekräftas eller motbevisas med hjälp av 

forskningshypoteser. Samhällsforskning av kvalitativ karaktär kan ut-

forma upptäckande samhällsteorier snarare än att pröva teorierna. Avsik-

ten med forskningsfrågorna blir viktiga i utformningen, vad och hur de 

ställs. Vid kvalitativ studie bör frågorna ställas av öppen karaktär, där de 

inleds med hur eller varför (Denscombe, 2004). 

Med hjälp av den explorativa inledande litteraturundersökningen kunde 

området som närmare skulle studerats ringas in och göras konkret. De 

utformade frågorna har för avsikt att låta studenterna vara nyfikna på 

ämnet, se, höra och ställa frågor för att möjliggöra besvarandet av dem.  

3.6 Litteraturstudie 

Att genomföra en gedigen litteraturstudie har för avsikt att utveckla ett 

ramverk för studien baserat på vad tidigare forskning påvisat av (Cooper, 

2010), för att positionera och jämföra tidigare resultat (Creswell, 2014). 

Webster och Watson (2002) beskriver vikten av en litteraturstudie med 

följande ord: ”A review of prior, relevant literature is an essential feature 

of any academic project. An effective review creates a firm foundation for 

advancing knowledge”.  

Det är alltså helt grundläggande att forskaren skapar sig en uppfattning 

om vad som redan finns beskrivet för möjliggöra dess bidrag till den 

framtida forskningsresultat. Det finns flertal former att utföra den på 

(Creswell, 2014), dels metodmässigt och dels för att litteraturstudien ska 

vara spårbar för replikering (Denscombe, 2004).    
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Cooper (2010) menar på att det finns fyra perspektiv som litteraturstu-

dien kan ta sin form, de är: 

1. Integrera i den egna studien vad andra har sagt och gjort 

2. Kritisera tidigare vetenskapliga arbeten 

3. Bygga broar mellan tidigare relaterade ämnen 

4. Identifiera de centrala delarna inom ett område 

För kvalitativa forskningsstudier är syftet med den tidigare forskningen 

en kunskapsgrund, för att lära om de centrala delarna och för att lära om 

vad deltagarna i fallstudien beskriver (Creswell, 2014). För att välja källor 

och underlag för studien rekommenderar Webster och Watson (2002) att 

börja samla in värdefullt underlag från tidskrifter och artiklar med ut-

valda nyckelord, främst från de som har ett ansenligt rykte för god kvali-

tét. Det andra steget menar de på är att välja ut vilka av de funna artik-

larna som kan vara användbara för studien, och i ett sista steg välja ut 

vilka som ska vara inkluderade i studien.  

Den utvalda teorin har insamlats med avsikt att beskriva och ge läsaren 

insyn i de tre områden som studien huvudsakligen syftar till, strategi, or-

ganisationskultur och kundinsyn. Denna grund är sorterad efter relevans 

av vad vi anser har varit viktigt att beskriva inom det givna området med 

teoriinhämtning från böcker och publicerade artiklar. 

3.7 Enkäter 

Huvudmotivet vid insamling av data med hjälp av enkäter är att dess 

svar ska vara direkt bidragande till den huvudsakliga analysen, det bör 

vara en skriven lista av frågor som frågas direkt till utvalda personer 

(Denscombe, 2014).  

Enkäter är precis som andra datainsamlingsmetoder passande för speci-

fika omständigheter och Denscombe beskriver dem som bland annat som 

användbar om informationen som söks är relativt direkt och okomplice-

rad, när deltagaren kan förväntas förstå frågorna utan utförligare förkla-

ring och när det finns ett behov hos studenterna att använda identiska 

frågor för att standardisera data. 
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För att forskning baserad delvis på enkäter ska bli framgångsrikt är det 

viktigt att notera hur många enkätsvar som studenterna får tillbaka, hur 

många av dem som är helt ifylld men också hur ärlig och tillförlitlig de 

anses vara (Denscombe, 2014). 

Syftet med att använda enkäter i denna studies fas 1 är att samla data för 

en nulägesanalys inom området bredbandsmarknaden. Enkätfrågorna 

sammanställdes till fyra kortfattade frågor och skickades via epost till del-

tagarna som arbetar vid elnätsföretag i ett utvalt regionalt område från 

Gävle i södra Norrland till Piteå i norra Norrland. Deltagarna har olika 

roller inom dess respektive företag och det med anledning av att få en så 

bred bild som möjligt.  

3.8 Fördjupande intervjuer 

Då huvudsyfte bland annat är att undersöka ett företags kultur och kund-

upplevelsen ur flertal perspektiv baserat på den mänskliga uppfattningen 

beskriver Ryen (2004) intervjuer som ”Vikten av att få fram aktörens per-

spektiv var något av det som ursprungligen bidrog till att intervjun 

spreds som kvalitativ metod”. Insamlingen av data för studien har skett 

främst med hjälp av semistrukturerade individuella intervjuer av delta-

gare som arbetar i utvalda företag inom den undersökta marknaden. Del-

tagarna har haft olika roller inom företagen för att skapa en bredd i den 

generella uppfattningen hos företagen och för utveckling av affärsmo-

dellsparameterar hitta nyckelvärden. Intervjufrågorna som ställts har va-

rit strukturerade i den omfattningen att samma frågor ställts till samtliga 

deltagare oavsett om de arbetar inom samma företag eller ej, och dess 

möjlighet att besvara dem har varit varierande men också en del av syftet. 

Frågorna för de utformade intervjuerna har inspirerats av de frågor som 

också ställs till en av företagets kunder för att undersöka dess nöjdhet. Då 

datainsamling skett av det interna företagsperspektivet har också företa-

gens kunder intervjuats för att verifiera de analyserade data i intervju- 

och forskningens slutliga fas.  

Utformandet av intervjuer kräver förberedelser av forskaren, dels att för-

bereda intervjun för att den ska vara anpassad till deltagaren som blir in-

tervjuad och dels för att samtalet ska löpa på som en naturlig dialog. In-

tervjuer bör inledas som ett vardagligt samtal innan den tas vidare och 

rör sig mot det område som data avses att samlas in. Forskarens uppgift 

är att samla in data som finns inom intervjudeltagaren, att locka fram och 

med hjälp av aktivt lyssnande och tolkade hjälpa deltagaren att dela med 
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sig av rätt information utan att forskaren påverkar de insamlade data ge-

nom att ställa rätt frågor. Inom kvalitativ intervjumetodik är intervjuper-

sonen den som äger sin historia, hur den berättas, sin förståelse, kunskap 

och sina känslor där det är intervjuarens uppgift att uppfatta och tolka 

det till värdefull information (Ryen, 2004). Denscombe (2007) beskriver 

avslutningen där intervjuaren bör vara beredd på att deltagaren kan av-

sluta intervjun tidigare än planerat då den inte har mer att prata om, eller 

vikten av att vara medveten om att styra intervjun så den heller inte drar 

ut på tiden.  

3.9 Observationer 

Det finns två huvudsakliga typer av observationsforskning, systematisk 

observation och deltagande observation. Systematisk observation är 

främst avseende kvantitativ forskning, och den deltagande observationen 

är direkt anpassad efter att smälta in i den miljö där deltagaren finns, 

känd som okänd observatör. Då studien utförts av två forskare menar 

Denscombe (2004) också att olika redogörelser av en händelse som obser-

verats är möjlig och med vetskap och medvetenhet om de individuella 

kompetenserna att observera kan studiens intervjuunderlag kompletteras 

med observationer. 

Syftet med observationerna var att verifiera det intervjudata som samlats 

in på företag ur studenternas egen synvinkel. Att se, höra och iaktta den 

naturliga miljö som deltagarna befann sig i då de aktivt arbetade, dels för 

intrycket av hur de arbetade med kunder men också hur de förhöll sig till 

sina kollegor. De två studenterna befann sig under en begränsad utsatt 

tid i företagets lokaler, satt med medarbetare då de utförde sitt arbete och 

lyssnade på dess dialoger med kunder men också för att iaktta hur 

kroppsspråk och tonläge utspelar sig gentemot kunder och kollegor. Ut-

över observationen av den direkta kontakten med kunder kunde också 

företagets lokaler, kontor, inre attribut och artefakter noteras för att un-

dersöka kopplingar till de anställdas beteenden och ageranden. Observat-

ionerna utfördes med deltagarnas vetskap om studenternas närvaro men 

inte med kännedom om exakt vad som iakttogs och studerades. 

3.10 Genomförandeprocess av datainsamling 

Såsom studiens forskningsdesign beskriver i figur 10 har data samlats in 

genom fyra separata faser. Fas 1, en nulägesanalys, bestod av en enkätin-

samling via e-postmed övergripande frågor som skickades ut till studiens 

samtliga deltagande företag Servanet, Gävleenergi, Piteenergi, 
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Umeåenergi med avsikten att ge deltagare samt forskare en generell upp-

fattning att utgå från inför fas 2 och 3 då en djupare muntlig intervju ge-

nomfördes.  

För att besvara de ställda forskningsfrågorna ställdes i den inledande en-

käten med fyra frågor, en inom varje område för de horisontella rubriker 

beskrivna i figur 11, kundsegment, värdeerbjudande, kanaler samt kund-

relationer. Inför den djupare intervjun vävdes ytterligare en dimension in 

i frågebatteriet som då avsåg strategi, kultur och kundinsyn. I fas 2 och 3 

ställdes minst två frågor inom varje ruta i matrisen illustrerad i figur 10. 

En utveckling av frågematrisen med inkluderade frågor inför datain-

samling finns presenterad i Bilaga A.  

 

Figur 11 – Strukturering av intervjufrågor 

 

3.10.1  Enkätgenomförande, nulägesanalys fas 1 

Den inledande nulägesanalysen i fas 1 formulerades för att inledningsvis 

skapa en uppfattning om vad deltagarna tycker och tänker om dagens 

positionering inom studiens utvalda fyra områden från BMC. De frågor 

som ställdes till deltagarna var: 

1. Vilka är företagets huvudsakliga kundsegment idag? 

2. Vad i ert kunderbjudande tror du skapar mest värde för respektive kundseg-

ment? (Ange gärna fler än en) 

3. Hur kommunicerar ni era värdeskapande faktorer från fråga 2 till respektive 

kundsegment? 

4. Hur arbetar ni med att förvalta företagets kundrelationer? 

Svaren från enkäterna sammanställdes för analys av nuläget men be-

handlades också separat då de användes som underlag inför den djupgå-

ende intervjun i fas 2 och 3. 
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3.10.2 Intervjugenomförande, fas 2 och 3 

Den andra fasen, en av de två faser för djupgående intervjuer baserade 

på nulägesanalysen bokades in med deltagare från företag med regional 

bredd från Gävle till Piteå och genomfördes via telefon. Deltagarna i den 

andra fasen hade snarlika roller inom respektive företag, urvalet var med-

vetet dels för studiens validitet och jämförbarhet av deltagarna möjlighet 

att svara på de givna frågorna. Den tredje fasen genomfördes på ett lokalt 

företag i Sundsvall, ServaNet, där flertalet personer med olika roller inom 

företaget intervjuades för att analysera hur utfallet och spridning på sva-

ren blir inom företaget med. Som komplement till de djupgående inter-

vjuerna utfördes även kortare observationer i fas 3, denna del ansåg stu-

denterna viktig för studien för att med egen analysförmåga skapa en upp-

fattning och koppla det deltagarna berättat om den interna kulturen. 

Intervjuerna har genomförts dokumentationsmässigt strukturerade där 

samtliga intervjuer med godkännande av deltagaren har spelats i för se-

nare transkribering. Under intervjuerna har den ena studenternas uppgift 

primärt varit att ställa frågor, notera svar för följdfrågor med också att 

arbeta med att få samtliga frågor ställda. Den andre forskarens uppgift 

har varit att observera intervjun, notera kroppsspråk och ansiktsuttryck 

hos deltagaren för att uppfatta vad och tolka ”vad som sägs mellan ra-

derna” för att notera viktiga detaljer som annars är svårt för personen 

som ställer frågorna att notera. Observationerna genomfördes med vak-

samhet av studenterna där aktiva noteringar fördes för senare analys.  

3.11 Löpande reflekterande analyser 

Under hela datainsamlingsprocessen har löpande reflekterande analyser 

gjorts av studenterna. De är baserade på iakttaganden samt diskussioner 

studenterna emellan med syftet att hela tiden vara uppmärksamma, för-

bättra och förfina intervjufrågor för bästa möjliga resultat. Det har genom 

hela processen funnits ambitionen att ta lärdom av erfarenheterna, dels 

hur frågorna ställs och dels i vilken ordning de ställts. De löpande reflekt-

ionerna har varit ostrukturerade i sitt upplägg men viktiga att beakta då 

de har betydelse för djupintervjuernas utveckling.  

3.12 Analys av data 

All de insamlade data för studiens skilda faser har analyserats. Den första 

fasens enkäter samlades in med hjälp av mejlsvar från respondenterna, 

informationen sammanställdes i ett dokument för att sedan se vilka lik-

heter och skillnader som fanns att tillgodose i det inledande resultatet.  
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De två efterföljande faserna, fas 2 och 3 där djupintervjuer och observat-

ioner genomfördes sammanställdes resultatet av de muntliga intervju-

erna skriftligen genom transkribering av det inspelade materialet, likaså 

noterades reflektioner av observationerna.  

De muntliga intervjuerna sammanställdes sedan baserat på de tre fokus-

områden, strategi, kultur och kundinsyn, som en ytterligare dimension 

till de fyra fokusområden från BMC som studien avser att ta i beaktning. 

De transkriberade data analyserades sedan med utgångspunkt från varje 

delområde, det strukturerades för att hitta gemensamma nämnare men 

också olikheter som kunde vara viktiga för studien att peka på. Analysen 

av studien genomfördes punktvis efter varje givet dataresultat inom stu-

diens fokusområden, analysen baserades på studenternas uppfattning 

om vad de sett och hört under intervjuer och observationer kopplat till de 

teoretiska grunder som presenterats. Trots att analysen inte genomförts 

enligt ett välkänt eller omtalat ramverk har studenterna satt sitt egna ram-

verk för att inte låsa in sig i vissa tankeprocesser och fritt analysera det 

verkliga scenariot i företagen.  

3.13 Metodsammanfattning 

En stor vikt i studien har lagts vi dels att göra en grundlig undersökning 

av den tidigare forskningen för att konkretisera de gap och luckor som 

finns i forskningen idag med avsikten att tydligt hitta ett forskningsom-

råde att bidra med kunskap och information till.  

Ambitionen är att bidra med kunskaper och slutsatser med hjälp av väl 

genomförda metaanalyser, enkäter, intervjuer och observationer. Studi-

ens analyser, dels de löpande reflektionerna har fungerat som en direkt 

hjälp för studenterna att aktivt säkerställa och förbättra detaljer i det på-

gående arbetet. Den omfattande datainsamlingen som skedde i och med 

intervjuer har transkriberats och sammanfattats baserat på de tre fokus-

områden studien haft som ansats, strategi, kultur och kundinsyn. Det da-

taresultat som funnits till grund för analysen vill studenterna göra läsare 

uppmärksam på att eventuella feltolkningar eller felskrivningar skulle 

kunna förekomma.  
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3.14 Validitet 

Verifiering av forskningsarbete har sedan länge varit en kärnfråga, Max-

well (1992) citeras ”All field work done by a single field-worker invites to 

the question, Why should we believe it?”. För att läsaren ska få tilltro till 

studien samt metoden, är resultatet forskaren kommit fram till via kor-

rekt insamlad data, genomförd enligt metodmässiga riktlinjer och inne-

har därmed förväntat hög trovärdighet (Denscombe, 2004). Kvalitativ 

forskning kräver att forskaren har förtroende och tillit till det som besk-

rivs, tolkas och förklaras inom det undersökta området (Maxwell, 1992).  

Forskningsfrågorna formulerade till studien är av upptäckande karaktär 

vilket innebär att studien bör genomföras med noggrannhet och precision 

vid datainsamling. Data som valts att analyseras har lämplighetsmässigt 

återfunnits genom enkäter, intervjuer och observationer för att möjliggöra 

syftet med att besvara de inledande forskningsfrågorna. De data som av-

sett att bidra till studiens resultat avser att vara objektiva, att data tran-

skriberas och tolkas genom att undvika systematiska fel, otydlighet och 

minimera partiskhet. Denscombe (2004) beskriver hur verifiering av kva-

litativa forskares exakthet bland annat kan genomföras med hjälp av re-

spondentvalidering vilket innebär att forskaren kan återvända till inter-

vjudeltagare med data och upptäckter för att kontrollera den faktiska 

träffsäkerheten. Fallstudiens deltagare kontaktades för återkoppling och 

verifiering av data samt för utvärdering.  

Då forskningen antas ur ett vetenskapligt perspektiv och beskrivs är må-

let också att tillgodose den externa validiteten, det viss säga att studien 

strävar efter att vara så generaliserbar som möjligt. Fallstudien är begrän-

sad inom en specifik marknad med ett urval av personer som blivit inter-

vjuad och observerade vilket också gör det generaliserade bidraget av-

gränsat (Denscombe, 2004).  
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3.15 Reliabilitet 

Tillförlitlighet i studier vid kvalitativa forskningsprojekt är den ansvariga 

forskaren starkt förknippad med forskningsstudiens verktyg och viktig-

aste instrument menar Denscombe (2004) men också att angreppssättet är 

konsekvent (Creswell, 2014).   

Relevansen att ställa frågan ”Om någon annan utför forskningen, skulle 

han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma slutsat-

ser?” och ”Ägde forskningen rum, är data autentiska” gör kvalitativ 

forskning komplicerad och kräver noggrann dokumentation vid intervju 

eller observationstillfälle. Denscombe (2004) menar att andra forskare bör 

ges möjligheten att se eller bedöma att datainsamling genomgått korrekt 

procedur med hög rimlighet trots att den egna forskarens identitet och 

värderingar inte kan uteslutas helt ur datainsamlingsprocessen. Kvalita-

tiva forskare premieras för ett öppet sinne och goda reflexiva förmågor, 

dels för att ha insikt att beskriva den egna påverkan på forskningsresul-

tatet och dels göra dataanalysen med ett öppet sinne för att inte påverka 

objektiviteten. Rent praktiskt kan en kvalitativ forskare agera ärligt mot 

de insamlande data genom:  

 

 Undvika att försumma data som inte stämmer överens med ana-

lysen 

 Kontrollera konkurrerande förklaringar  

 

Med medvetenhet om vikt av noggrannhet har reliabiliteten stärkts dels 

med hjälp av att lägga vikt vid tydliggöra frågeställningar för att undvika 

missförstånd och dels genom att det är två forskare som har funnits med 

vid intervju och observationstillfällen. Efter dessa datainsamlingstill-

fällen med deltagare i studien har studenterna diskuterat det insamlade 

materialet för att säkerställa att vad varje part uppfattat och om något 

skiljer sig i uppfattningen, undersöka varför upplevelsen av information 

är olika och därmed säkerställa relevansen i informationen. För läsaren är 

det möjligt att följa processens ordnade händelser på ett strukturerat sätt. 
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3.16 Etiska och samhälleliga aspekter 

Forskning baserad på kvalitativ metodik kommer ursprungligen ur från 

det humanistiska forskningsområdet (Dilmi, 2012) vilket belyser området 

kring att undersöka människor samt dess beteenden. Syftet var att under-

söka människor i dess naturliga miljö. Att fånga dess upplevelser ur ett 

så sanningsenligt perspektiv som möjligt och förstå dess värld enbart ge-

nom observation krävs strikta förhållningsregler, för deltagarnas integri-

tet samt för att tillgodose god forskningssed (Dilmi, 2012; Creswell, 2014).   

Den etiska hänsynen blir allt viktigare (Creswell, 2014) och utmaningar 

för forskaren och deltagaren återfinns i samtliga forskningsmetoder, där-

med också i de kvalitativa studierna. Det berör bland annat ämnet kring 

att det är i lika delar som deltagaren och forskare som bidrar till transpa-

rensen av den etiska processen samt de etiska ramverken (Dilmi, 2012). 

Inom de flesta forskningsområden går det att återfinna etiska koder och 

ramverk för hur studenterna bör agera och skapa tillit till deltagarna. Syf-

tet är inte att det är strikta regler, de koder ses som principer som respek-

tive område rekommenderar att studenterna tar med i beräkningarna och 

överväger genom hela studien. I de fall där forskaren överväger att frångå 

den vedertagna koden och agera ”oetiskt” bör det motiveras noggrant, 

Denscombe (2004) beskriver den etiska principiella medvetenheten 

som ”principen ska erkännas, och varje avsteg från den måste vara utför-

ligt motiverad”. För att forskaren ska agera etiskt och moraliskt bör den 

följa de etiska och moraliska regler och normer som finns inom samhällen 

och kulturer som studierna äger rum (Denscombe, 2014). 

 

Studien har haft för avsikt att tillgodose de forskningsetiska grundläg-

gande principerna som bland annat tar hänsyn till fördomsfrihet genom 

objektivitet, respekt och ärlighet (Creswell, 2014). Den har avsett att till-

fredsställa de etiska aspekterna för deltagarnas anonymitet där total ano-

nymitet inte kan garanteras, deltagarnas tillit är av högsta vikt för studen-

terna samt att dess åsikter tas på allvar. Deltagarna har observerats i dess 

naturliga miljö vilket är av stor vikt för att undersökningen inte ska bli 

manipulerad, förfinad eller omskapad under några omständigheter. I och 

med att det lokala företaget samtycker om öppenhet och blottande av 

dess vardag men också att affärsstrukturen undersöks och ifrågasätts kan 

nyfikenhet och möjligheter till affärsutveckling skapas. Att inblicken 

skapar medvetenhet, lägger pusselbitar på plats kan det hjälpa lednings-

grupper och/eller medarbetare till en högre förståelse för företagets af-

färssituation. 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet redovisas studiens tre explorativa faser med forsknings-

deltagarnas, de insamlade data kommer att presenteras till viss del sam-

manfattat men i huvudsak så direkt som respondenterna svarat på frå-

gorna. I kapitel 4.1 beskrivs resultatet av fas 1, kapitel 4.2 beskriver fas 2, 

de djupgående intervjuerna hos företag placerade på olika geografiska 

orter. Slutligen presenteras det sammanfattade resultatet av fas 3, inter-

vjuer hos ett ServaNet presenteras i kapitel 4.3.  

4.1 Nulägessanalys fas 1, enkätsvar 

Inför enkäten med frågor rörande dess uppfattning av nuläget blev 14 

personer tillfrågade, varav 4 personer inte har återkommit, 2 personer 

tyckte inte att de hade tillräckligt med information för att slutföra de fyra 

frågor som ställdes om företagets verksamhet och hur de uppfattade sitt 

arbete. Av de återstående 8 så har en personer inkom fullständigt svar 

som sammanfattats i figur 12.  

 

Figur 12 - Sammanslagen BMC baserat på enkätsvar 

De mottagna enkätsvaren summerades upp till en Business Model Can-

vas som representerar Servanet, Umeå energi, Sundsvalls elnät, Gävle 

energi och Piteenergi gemensamma åsikter och verklighet i blocken 

kundsegment, kundvärde, kundrelationer och kanaler, se figur 12. Samt-
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liga respondenter delar upp kundsegmnten i privatkunder och före-

tagskunder som därefter kan kategoriseras i olika subsegment som vil-

laägare för privatsegmentet och operatörer för företagskunder.  

Alla företagen som besvarade enkäten är kommunalt ägda och samtliga 

ser det som en fördel mot konkurrenter eftersom kunderna kan finna 

trygghet i deras satsning då de är långsiktiga. Värdeskapande faktorer 

som att vara lokala och tillgängliga lyfts också fram av majoriteten av re-

spondenterna som en fördel. Tekniska aspekter som obegränsad band-

bredd och få avbrott punkteras också som värdeskapande faktorer samt 

att de är öppna stadsnät som främjar konkurrens angående tjänsteutbud 

och pris.  

Respondenterna nyttjar motsvarande kanaler för att kommunicera sina 

värdeerbjudanden till kundsegmnten. Personligamöten, informations-

träffar och säljträffar, även digitala verktyg som webbsidor och sociala 

medier samt utskick via brev och utgående samtal. 

För att värna om kundrelationen förs ständig kunddialog menar de flesta 

av företagen. Att arbete med kundundersökningar och metoder för att få 

återkoppling gör att nätägare kan utveckla sin relation med kunderna. Då 

en del kunder redan är kund från andra affärsområden vill nätägarna ha 

en långsiktig relation.   

4.2 Fas 2, fördjupande intervjuer hos energiföretag  

Av de tillfrågade företagen från fas 1 var Gävle Energi, Pite Energi och 

Umeå Energi intresserad av att ställa upp på muntliga intervjuer. Resul-

tatet av dessa intervjuer har gett förenad kunskap kring förhållanden och 

företagsvärderingar som existerar på bredbandsmarknaden. Affärsmo-

dellsramverkets block fördjupades ytterligare med hänsyn till strategi-, 

kultur och kundinsynsperspektiv. Dess likartade svar har i resultatka-

pitlet sammanställts och det kommer inte särskiljas för att visa på vilket 

företag som har svarat vad. De svar som företagsrepresentanterna har 

svarat på frågar utifrån vad de tror eller gissar sig till har fått mindre upp-

märksamhet i rapportens resultatdel för att säkerställa att det inte blir 

byggt enbart på antaganden.   
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4.2.1 Strategiperspektiv 

De tillfrågade företagen är eniga i att det riktas mest resurser mot 

privatmarknaden då dess till tillväxttakt ökat snabbt de senaste åren och 

beräknas göra det till 2020 då EU-målet rekommenderas att uppfyllas, att 

alla ska ha tillgång till fiberanslutning. I Sverige sätter regeringen sina 

strategier och ett sätt att mängdansluta personer är att använda 

kommunala bolag för att arbeta på den privata marknaden, vilket gör den 

prioriterad. Regeringen och myndighetskrav har samtidigt också hjälpt 

nätägare att satsa på områden med underinfrastruktur, de får bidrag för 

att utveckla områden som annars inte är ekonomiskt lönsamma, de kan 

anslutas utan måsten, vilket skapar trovärdighet och ger glesbygden 

synlighet.  

 

 I och med att det byggs i en hög takt har marknadens fibermognad ökat 

och företagen lägger idag mindre resurser på att tala om vad fiber är och 

dess fördelar istället för att få arbeta strategiskt med att hinna erbjuda 

fiber till de kunder företagen önskar. Tidigare har företag upplevt en 

skillnad i fibermognad hos kunderna mellan glesbygd och tätbebyggt 

område, dessa skillnader håller och har suddats undan vilket ger 

företagen förbättrade förutsättningar.  Strategier kan därefter avgöras för 

att nå de sista kunderna, till exempel genom att skapa granpåverkan, 

optimera grävresurser, bättre upphandlingar, finansieringslösningar. 

Trots att företagssegmentet har tidigare år genererat hög lönsamhet finns 

ingen organisatorisk kraft eller fokus att angripa den marknaden i lika 

stor utsträckning som privatmarknaden.  

 

Ett kundsegment som idag får mindre dedikerade resurser är stora 

operatörer som hyr svartfiber, istället finns lösningar som till exempel 

Ceasar. Om operatörerna vill ta sig från adress a till adress b så kommer 

en förfrågan via Caesars plattform, ungefär 100 stadsnät använder deras 

plattform. Arbetsprocessen blir bekväm för operatörerna att arbeta efter 

då de kan gå genom flertalet stadsnät, och stadsnätägarna behöver inte 

avsätta samma mängd tid i arbetet mot operatörer som vill färdas genom 

deras stadsnät. Mer krut och tid riktas istället mot kapacitetsaffären mot 

både företag, föreningar och privatpersoner, fortsatt segmentering och 

analysering av kunder samt analyser av nya trender på marknaden och 

slutkundens behov. 

 

Då de intervjuade företagen uppfattar sig själv med lokal förankring med 

stor vikt vid att bygga och ta ansvar för relationen baserat på ärlighet, 
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trygghet och att upplevas som en hygglig samarbetspartner är de måna 

om varumärkets betydelse på den lokala orten för att differentiera sig mot 

stora företag såsom Telia och Comhem. För att konkurrera med stora 

aktörer krävs bredd i tjänster som levereras genom en fiberanslutning, till 

exempel är tv-tjänster ofta ett måste för bostadsrättsföreningar. Förutom 

dess tjänster tycker företagen att kommunikationen med kunden är 

avgörande för att förvalta dess upplevelse, då främst i att finnas 

tillgängliga och hjälpa kunderna om problem uppstår.  

 

Den personliga kontakten har definitivt högst genomslagskraft för 

företagen, att arbeta med utgåenderingande samtal, att genomföra 

informationsträffar eller drop-in hos företaget gör att de upplevs 

tillgängliga och nära. Trots det har fler kunder kommit till konsensus att 

de behöver fiber men att de inte behöver vara lika insatt i exakt vad det 

innebär. Detta gör att företagen inte hinner agera lika proaktivt som 

tidigare, det är en större andel kunder som söker upp kontakten idag än 

de som väntar på att företaget ska komma till dem. Att möta kunder 

digitalt har också varit av stor vikt, att de som inte önskar att möta 

informationen kan skapa kunskapen själv via företagens webbsidor.  

 

Kommunikation i olika format nämner samtliga företag som den absolut 

viktigaste faktorn i dess kontakt med kunder och hur de arbetar för att 

behålla en god relation. Den kommunikationen de nämner är då främst 

att visa på dess tillgänglighet, lätt att komma i kontakt med, i form av 

fysiska träffar, specifikt utvalda utskick och att investeringen för 

kunderna i slutänden också kan gynna samhället och staden.  

 

Framtida önskemål om att leverera tidsplaner till kunderna för att 

tydliggöra för kunderna när och hur de kan förvänta sig den beställa 

fiberinstallationen. Om inte fakturering för nätavgiften erbjuds av 

företaget så kan kundresan krasst ses som avslutad då kunden väljer att 

ägas av en tjänsteleverantör. Ett sätt att förlänga kundresan och skapa ett 

kundunderlag baseras på ägandet av helhetskunder, och på det planet 

upplever bland annat Umeå energi att de har kommit längre inom 

affärsområdet för företagskunder.  
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4.2.2 Kulturperspektiv 

Det företagen nämner i intervjuerna som kulturpåverkade faktorer har 

till stor del att göra med det rådande marknadsläget. Den höga utveckl-

ingstakten gör att orderflödet ökar och behovet av rekrytering finns för 

att göra det möjligt att uppfylla målen, framförallt inom projektering och 

dokumentation.   

Företagen upplever segregering mellan de två affärsområdena privat-

marknad och företagsmarknad där den omfattande och viktiga företags-

marknaden har fått mer dedikerad personlig uppmärksamhet inom före-

tagen. Privatmarknaden har i högre grad anpassats till att samarbeta med 

externa parter och företagsavdelningar som når dem via massutskick och 

gemensamma träffar. Interna kulturbyggande faktorer kan vara den 

kundtjänst som finns där de primärt ger service till privatkunder och 

finns tillgängliga för dem som saknar personlig kontakt. Under installat-

ionsprocessen finns installatörer som också stöttar kundtjänsten i att 

svara på direkta frågor under arbetets gång då det redan från början finns 

inbokade möten som stöd för kunden. Att de finns tillgängliga upplevs 

viktigt för företagen då kundens tolerans är väldigt låg, men vill inte be-

tala för höjd service och support samt tillgänglighet i nätet. 

De intervjuade företagen arbetar i dagsläget efter olika affärsmodeller, 

huruvida de behåller en relation med kunden via elnätet eller om de di-

rekt faktureras via tjänsteleverantören. Valet av affärsmodell har föränd-

rats med tidens gång då kunder missuppfattat relationen till företaget och 

därmed skapat frustration som upplevts skadligt för varumärket.  

Inom elmarknaden finns inga andra möjligheter än att följa lagar och reg-

ler, men inom bredbandsverksamheten finns möjligheter att vara flexibla. 

Piteenergi arbetar mycket internt för att förstå och uppskatta värdet av 

kunden, det är hos kunden allt börjar och utan de skulle företaget inte 

finnas till. ”Mycket arbete sker med värderingar, på avdelningsnivå och 

företagsnivå, där de i projekt arbetar med kundresan” berättar Johan 

Nilsson på Piteenergi.  

Kanaler som webbsidor skapar möjlighet för kunden att själv ta reda på 

svaren till sina frågor, då informationen är publik behöver den vara 

välstrukturerad och informativ. Slutligen beskrivs kommunikation som 

det mest tidskrävande arbetet, dels internt men också externt. Att kunder 

informeras för en avbrottssituation värderas högre än att problemet i 

fråga behövs lösas direkt. I Umeå energis framtidsambition ligger 
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utvecklingen av utbyggnaden för egna fibernät för att hitta ytterligare 

länkar till att hålla en kundrelation vid utöver deras eventuellt befintliga 

elnätsavtal. Medan tjänsteleverantörerna önskar att de kan få utökad 

tillgång till nätet. Utgången ur detta kan komma att påverka kulturen på 

sikt, hur företaget önskar att jobba relationellt med kunderna. 

 

4.2.3 Kundperspektiv 

Inom avsnittet för kundinsyn arbetar företagen med aktiv förstakontakt 

där de får en möjlighet att skapa en uppfattning om hur kunderna vill bli 

bemötta i frågor främst gällande installation och tidsplan. För att skapa 

kundinsyn görs också omfattande Nöjd Kund Index (NKI) undersök-

ningar som ber kunderna svara på frågor i hur de upplever varje steg i 

kundresan, detta är ett viktigt underlag att arbeta vidare efter för att till-

godose kundernas önskemål. Gävle Energi arbetar aktivt med erbjudan-

deutformning tillsammans med kunderna såsom abonnemangsutform-

ning. Umeå Energi har gjort NKI undersökning mot privatmarknaden, 

men också en ytterligare version skapades kallades för Design Analys där 

de bjöd in företag, privatpersoner och icke kunder för att skapa kundresor 

för hur det var att bli kund hos dem. Det gav de mycket värdefull inform-

ation av uppsatta förväntningar och vad Umeå Energi levererade, förbätt-

ringspotentialen har gett de arbete för 2 år att ta hänsyn till de önskemål 

som fanns. 

Det är tufft att bygga infrastruktur på kort tid och fortfarande ha en lön-

samhet, därför har Piteenergi testat att arbeta med fokusgrupper för att 

söka efter vad kunden önskar. En uppfattning är att kunder uppskattar 

funktioner och att det är tjänster kring funktioner som kan utvecklas, allt 

för att skapa enkelhet och till viss del tillgänglighet också. Den viktigaste 

lärdomen är att lyssna på kunderna, dels för att höra vad de verkligen 

önskar och dels för att svara på de många tekniska frågor som kommer.  
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4.3 Fas 3 – Fördjupade intervjuer med ServaNet 

I den tredje fasen av intervjuresultaten samlas förenade åsikter och data 

för Servanets organisation, fördjupat i studies tre perspektiv strategi, 

kultur och kundinsyn.  

4.3.1 Strategiperspektiv 

Expansionen av kunder på bredbandsmarknaden och de krav som har 

framställds i form av EU-mål har gjort att ServaNet allokerar mer resurser 

till villasegmentet för privatkunder än till företagskunder.  

ServaNet arbetar alltjämt både mot privatkunder och företagskunder, 

men mot företagssegmentet existerar inte samma strategiska bearbetning, 

då det inte finns lika stort kundunderlag. Mot företag är även 

tjänsteleverantörerna drivande, de värvar nya kunder och möjligen tar 

företagen själv kontakt med ServaNet. Relationen mellan ServaNet och 

företagskunder är för nuvarande inte långvarig då de köper en 

installation och sedan finns ingen fakturaavgift. Det kan däremot vara 

viktigt att arbeta med lokala energibolag för att kunna sälja 

helhetslösningar, ServaNet är nu i fas för att utveckla 

bearbetningsmaterial för att kunna bemöta företassegmentet. Utgående 

marknadsföring är idag helt riktad mot privatpersoner, då det är på 

privatsidan som Servanet har en renodlad slutkundsrelation. 

Resonemang har vidare förts att om Servanet når företagen som 

privatpersoner, nås dem också indirekt som företagare vilket medför att 

företagen inte är bortprioriterade, men heller inte lika proaktivt 

bearbetade. 

 

Betydelsefulla partners för att ServaNet ska nå ut med anslutningar till 

lands- och glesbygd är kommunerna och involverade på 

landsbygdsutvecklingen. De uppsatta bredbandsmålen har lett till ett bra 

engagemang hos kommunerna där ServaNet opererar. Då de är 

kommunägda finns kommunens direktiv i grunden, trotts det är 

ServaNet kundstyrda i utbyggnaden av nätet. Strategier för att ansluta 

land- och glesbygd är starkt sammankopplad med stöd och bidrag, 

Sundsvalls kommun har nu rapporterat att de kommer bidra med 

tjugofem miljoner kronor varje år, i fyra år framåt, för att ansluta områden 

som är ekonomiskt tuffare att ansluta. Men utan bidrag skulle nog de inte 

kunna komma ut till lands- och glesbygd, men skulle konkurrenterna 

hinna före i bidragsområdet får inte ServaNet bidrag för området. För 

bidrag som söks för att bygga byanät och ortsammanbindande sträckor 

finns samarbete med lokala nätägare och byn i fråga. Många gånger finns 
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en förening i byn som har drivit ett projekt för att bygga ett nät och gjort 

ett ansökningsförförande, ServaNet kan då antingen stötta och hjälpa byn 

eller så tas sökprocessen över helt. För ortsammanbindande pengar finns 

ett samarbete med Västernorrland där alla kommuner och stadsnät 

tillsammans söker bidrag med länsstyrelsen som projektägare, då skapas 

ett samarbete i länet. Dialogen med ägarkommuner är jätte viktig, för att 

kunna hålla rimliga priser så måste ServaNet få tillskott för att nå ut till 

olönsamma områden, tillskott kan komma från antigen kommunen eller 

bidrag från andra håll.  

Dialogen med underentreprenörer kommer också bli allt viktigare då 

anslutningsgraden ökar kraftigt och övriga Sverige också har en stor 

tillväxt på fiberutbyggnad.  

 

Aktörer som konkurrerar med ServaNet på bredbandsmarknaden hjälper 

också till att få mer fiberintresserade kunder, då fibermognaden växer.  

Att ingå partnerskap med kända tjänsteleverantörer ökar möjligheten för 

en större kundinströmning då kunden eventuellt kan behålla sin 

befintliga leverantör som de känner sig trygga med.  

Tjänsteleverantörerna kommer spela en viktig roll framåt när 

bredbandsmålen börjar uppfyllas i stor grad och anslutningarna kommer 

minska, då ServaNet kommer ha mer fokus på drift.    

Det är idag stor skillnad på kundens fibermognad jämfört med tre år 

sedan, tidigare behövde ServaNet förklara varför kunden ska investera i 

fiber och vad fiber är. Numera försvinner den typen av information nästa 

helt och hållet, istället förklarar ServaNet varför kunden ska handla av 

just dem. Vidare med det stora kundintresset behöver ServaNet kalibrera 

kundens förväntan, vilka har möjlighet att få fiber nu, och vilka kan få om 

två år. Två huvudsakliga typer av kommunikation bedrivs, en mot 

konkurrens och en för drift och status.  

 

De mål som ServaNet söker bidrag till är konkreta och tydliga, om de 

söker bidrag för ett område gäller det över en avtalad tidsperiod. 

Däremot har konkurrensen på marknaden gjort upphov till fler ad hoc 

lösningar, vilket betyder att längre tidsplaner motarbetas av 

konkurrenterna. Det har gjort att ServaNet har blivit tvungen att gå från 

en ganska öppen struktur på exempelvis webbsidor till att istället bli mer 

sluten, för att inte exponera vart potentiella kunders finns och vilka 

områden de inte har hunnit bearbeta.  
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ServaNet har koll på vart deras vita fläckar befinner sig men dem 

områdena kanske inte finns med i planen förrän år 2019. 

ServaNet arbetar numera vidare mot årsplanering, där de inför ett nytt år 

går igenom vilka aktiviteter de vill uträtta för varje segment, vidare 

bestäms vilka områden de ska arbeta mot, och där vilka aktiviteter de ska 

utföra. Problematiken för ServaNet är att konkurrenterna kliver in i andra 

områden och då måste de besluta om de vill ta upp kampen och förändra 

sin plan, eller hålla kvar planen och på sätt och vis ge upp 

konkurrenternas område. En nyckel blir därför att välja och bedöma rätt, 

då de inte kan ansluta alla på en gång.  

 

Om ServaNet väljer att möta upp en konkurrent på ett område så finns 

det utvecklingspotential i kommunikationen mot kund, då många 

konkurrenter har dörrknackare som är effektiva, och de har inte den 

bemanningen att besvara med utesäljare.  

 

ServaNet jobbar hårt med deras lokal närvaro, ”vi finns här och vi tar 

ansvar för det vi gör på gott och ont” säger Patrik Claesson. En kund 

kommer alltid att titta på priset, men det ServaNet kan slå ett slag för är 

att pengarna inte går till ett riskkapitalbolag, utan pengarna stannar i 

regionen. Pengarna investeras tillbaka till samhället och det har fått en 

större betydelse idag än för några år sedan. ServaNet håller vidare på att 

göra en kommunikationsfilm som berättar om deras lokala och viktiga 

arbete med fiber. ServaNet försöker inte sälja en bättre produkt än 

konkurrenter men trycker istället på vem kunden vill ha som ägare av 

nätet, går de på det lokala alternativet så finns högre trygghet utan 

chockhöjda priser.  Med ServaNets tillgänglighet finns det också en 

kundtjänst på plats, så folk kan komma in och samtala.  

Då de är lokala kan de inte använda försäljnings metoder som lovar saker 

som de inte står för, till skillnad mot vissa konkurrenter som inte behöver 

stå tills svars på samma vis som lokala aktörerna. Mycket värde i 

fibererbjudandet är framtidssäkringen, ServaNet vill ha en stabil tjänst 

som alltid är öppen med hänsyn till de tjänster närma sig som 

vårdtjänster, då måste den befintliga privattjänsten vara stabil. 

 

Det finns vidare kundvärde i att ServaNet har den öppna konkurrensen 

som ett öppet stadsnät möjliggör, i jämförelse mot stadsnät som själva 

erbjuder direkta tjänster och ofta har färre tjänsteleverantörer i nätet, 

vilket generellt leder till en högre prisbild.  
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Den höga utvecklingstakten har också placerat entreprenörerna i en bra 

position, och det kan leda till en högre prisbild, dock har inte priserna ut 

till kund stigit men det är något som kan komma att ske i framtiden.  

ServaNet lovar inget specifikt datum när kunden kommer bli ansluten, 

och där finns utvecklingspotential, både genom att göra väntetiden 

kortare men också att ge bättre information på vägen dit. Rent krasst att 

hålla kunden mer uppdaterade och förmånligt vore att kunna ge kunden 

ett datum för när installation sker samt att de också kan hålla de datum 

som utlovas.  

 

SMS och webbsidan har blivit strategiskt viktiga kanaler ut till kund, ett 

SMS är snabbt och att skicka en länk till kunden för att komma till 

webbsidan är effektivt. Utgåenderingande samtal är också träffsäkert, 

nått som många konkurrenter använder, men ServaNet har inte riktigt 

personalstyrkan att kunna ha dedikerade personer till utgående samtal 

permanent, när det verkligen har behövts hyr de entreprenörer som utför 

arbetet. Förra sommaren anställde de tre personer som dedikerades åt 

utringande säljverksamhet på telefon, vilket gav goda resultat.  

 

Webbsidan och Facebook har blivit extra användbara kanaler i och med 

den höga utvecklingstakten då det är lättsamt för kunder att ställa frågor 

på nätet som snabbt kan besvaras. Personliga möten är svårt att komma 

ifrån och fungerar också väldigt bra, gärna i samband med kampanjer då 

kunderna kan ställa frågor direkt. Likaså har fundamentala infoträffar 

blivit mer slipade med genomtänkt material, bra lokaler och bra 

bemötande, något ServaNet vill ha likvärdigt i alla kommuner men 

självklart finns det vissa lokala avvikelser. ServaNet har nu en tydlig 

kommunikationsplan för varje villa område, där en säljare bär ansvaret 

för kommunikationen i respektive område tills inbjudan av 

byggstartsmöte, då går de över till byggfasen där en projektledare tar 

över ansvaret. De hanterar både information som går ut i webb, sms, 

utskick och möten, men de behöver inte stå för allt underlag själv utan i 

kommunikation med andra avdelningar lägga de fram. Det finns också 

kommunikativa riktlinjer som är mer grundläggande, och 

kommunikationsplanen för villa är blir mer praktisk.  

 

Kundcentret som är placerat hos ServaNet är verksamma inom flera 

affärsområden än bredbandsmarknaden, de har arbetar också med 

Sundsvall elnäts och elhandels kunder.  
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För Sundsvalls elhandel handlar det mest om att sälja in och ge service 

kring kunders elförbrukning, för elnät finns det lagkrav att en kund inte 

får vara utan el, där ska de upprätthålla kundernas elnät och ge service i 

sundsvallsområdet.  

För ServaNet gäller det att vara mer flexibel, tillskillnad mot elmarknaden 

som är väldigt lagstyrd är bredbandsmarknaden betydligt mer dynamisk 

där det gäller att kunna göra snabba förändringar. Kundcenter har inga 

uttalade nyckelaktiviteter för hur de agerar mot bredbandsmarknaden, 

de följer sälj- och marknadssidan ageranden, det områdena beslutar 

måste kundcenter i sin tur hantera. Det kundcentret kan leverera är 

feedback från kund, i utvecklingssyfte för att bringa ett högre 

kundperspektiv och att utveckla information på hemsidan för att minska 

samtalen in till kundcentret.  

 

Från år 2016 stora kampanj har kundcentret kunna tydliggöra kundernas 

missnöje i kommunikationen, nått som ServaNet har kunnat utveckla 

vidare till 2017 och även deras interna kommunikation med kundcentret 

inför kampanjer och information från säljmöten. Kundtjänst har allokerat 

sina resurser efter bredbandsmarknadens utveckling, för drygt två år 

sedan var det ungefär likartad uppdelning av resurser mellan 

affärsområdena, idag kräver ServaNet bredbandsmarknad drygt 70 

procent av resurserna.  

 

För att skapa goda kundrelationer måste ServaNet vara tillgängliga och 

ärliga samt lyssna på sina kunder. De vill bli mer proaktiva i arbetet mot 

kunderna, där finns utvecklingspotential, de vill konkret vara mer 

ledande istället för att släcka bränder. När marknaden väl kommer med 

nya tjänster så måste ServaNet kunna se till att vara det självklara valet 

för att leverera dessa tjänster.  

 

Där kunden ser utvecklingspotential är också återkopplingen till kund, 

att ständigt vara i kontakt och uppdatera kunden. Det krävs lite samma 

strategi som andra nätbolag, ständig återkoppling och möjligheter att 

följa köpta varor. Det ska också vara snabbt och enkelt att hitta 

information när den behövs.  

 

För att ytterligare bygga goda kundrelationer vill ServaNet vara mån om 

de kunder som är på både väg in och befintliga kunder, drygt 20 000 

stycken. En mersäljande relation sköter tjänsteleverantörerna, så Servanet 

vill ha en tät dialog med leverantörerna så de gör mycket bearbetningar. 



Strategisk, kulturell och kundbaserad   2017-05-30 

affärsmodellsutveckling -     Oscar Martinez 

Bredbandsmarknaden under distruptiv förändring Veronica Wenner 
 

48 

Till exempel Comhem som kommer in i nätet kommer gå runt och knacka 

dörr, och det kan skapa mer konkurrens i nätet men också skapa nya 

kunder i nätet. Vidare så satsar Servanet i sin strategi på att äga kunden, 

vilket också många leverantörer har.   

 

I år kommer det bli ett helt entreprenöråtagande, då en entreprenör tar 

allt och har sina egna byggmöten ute med kund och det borde leda till 

mindre tidsplan funderingar från kund.  

 

4.3.2 Kulturperspektiv 

Delar av kulturen hos ServaNet kommer ursprungligen från 

Sundsvallselnät, exempelvis rutiner, arbetsutföranden och 

arbetsprocesser. Servanet anser att de har blivit betydligt bättre på att 

anpassa sig efter dagens marknad och konkurrens. Tydligare blev det 

2016 när IP-Only började konkurrera och satsa hårt i Sundsvalls region, 

då blev ServaNet tvungen att frångå vissa processer och ändra 

arbetsmönster som införsäljningsmetod. Trots att ServaNet utvecklats så 

glider de delvis tillbaka mot tidigare arbetsmönster när konkurrens 

situationen har samlat sig, medan vissa förändringar tydligare kan 

bevaras. För att fortsätta tillgodose kunder i den höga utvecklingstakten 

krävs mer dynamiska lösningar och arbetssätt, att inte göra likadant 

överallt alla gånger, utan att ibland vara snabbare och ibland processa 

efter tidigare rutiner. Utveckling som har gjorts tydligare är snabbheten 

att ta fram priser och presentera erbjudande, och framförallt så har 

erbjudandet förändrats, 2010 fick kunden ett erbjudande med sidor av 

saker de skulle tänka på i och med en anslutning, inget genuint 

säljmaterial utan snarare kommunens information. Idag ser erbjudandet 

väldigt annorlunda ut, med relevant information.  

 

Då ServaNet numera behöver vara mer kreativ och snabb på marknaden 

har de förändrat delar av kulturen mer och mer och gjort en tydlig 

förflyttning. ServaNet arbetar med kulturförflyttnings övningar för att 

alla ska ha samma kunskapsbas och vi anda, varje år tillämpas olika 

teman för att alla ska ha samma grund att stå på, nu utvecklas det kring 

mentalträning och hälsoaspekter. Det är stor betoning på att alla ska 

komma in och vara en del av kulturen, när ny personal börjar så får de 

introduktioner för vad företaget står för, deras värdegrund. Början utav 

2017 genomfördes också en omorganisation som ett resultat av företagets 

tillväxt, för om det inte funkar internt så funkar det heller inte externt. 
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ServaNet vill nu kunna skapa snabbare beslutsvägar och bli mer effektiva. 

Tidigare har det inte funnit någon kommunikationsavdelning men för 

närvarande finns det fyra dedikerade personer som skapar möjlighet för 

dem att ta fram strategier för hur de ska gå ut i media och kommunicera.  

 

Kommunikationen har också förändrats mycket både internt och externt, 

förut fanns stora informationsglapp, nu kommer fler kontinuerliga 

uppdateringar och kunderna kan då följa sitt område på hemsidan.  

 

ServaNet arbetar alltid med kundåterkoppling, och de vill bearbeta 

kundproblem så snabbt som möjligt så snöbollen inte växer och blir värre 

hos kunden, så att de till slut har ett helt område med frustrerade kunder.  

Bostadsområdes specifika sidor på nätet uppskattas, de blir uppdaterade 

då området förändrar sin status, anställda på ServaNet har ansvar att 

kommunicera då arbetet går från exempelvis sälj till byggning, och 

personer på respektive avdelning har ansvaret att uppdatera sidorna. När 

mina sidor fungerar får de ett direkt kvitto från kunderna att de är nöjda.  

Resultatet märks också från kundcenter, det blir mindre missnöje när 

mina sidor fungerar. När ServaNet fick konkurrens har de också fått 

möjligheten att lära sig av konkurrenters arbete och genom dem lära sig 

nya metoder och utveckla befintliga metoder. Kommunikationen internt 

har i och med den ökade kundinsynen och marknastakten blivit tvungna 

att utvecklas för att organisationen ska fungera. 

 

ServaNet försöker också anpassa erbjudandet efter kundernas 

konstruktiva idéer, när förslag kommer tittar de igenom det, och de 

erbjudanden som existerar kan förändras. Nöjdkund mätning genomförs 

två gånger per år av de som anslutit fiber, senast kunde 95 procent vidare 

rekommendera ServaNet till nya kunder.  

 

Säljrollen har förändrats mer mot företagssidan och centralfunktioner i 

företaget, några säljare är dedikerade åt ett platskontor medan andra 

arbetar över flera kommuner. Några arbetssätt och processer hänger kvar 

från tidigare år, samt erfarenheter och förfaranden hur saker hanteras. 

Numera kan det variera lite beroende på vilka avdelningar i 

organisationen som får vara med och bestämma, ibland är det i stora drag 

säljsidan mot byggsidan. Ibland får säljsidan bestämma lite mer hur 

många villor som får anslutas och ibland får byggsidan bestämma lite 

mer i processen och då kan taktpinnen skifta. I och med 

marknadskonkurrens och hög utvecklingstakt står ServaNet inför stora 
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utmaningar, men hittills har de visat sig vara en flexibel organisation som 

kan förändra planeringar och släcka bränder för att få det långsiktiga 

pusslet att gå ihop. Erbjudanden som fungerade bra under 2016 försöker 

säljsidan också ta med sig till de sista åren för att uppnå bredbandsmålen.  

 

 

Målsättningen hos kundcentret är att de ska kunna besvara 95 procent av 

alla ärenden som kommer in, vilket inte riktigt uppnås idag, vidare krävs 

större samverkan i organisationen så all information erhålls för att 

besvara alla frågor.  

Eftersom verksamheten har utvecklats både med avseende för en 

växande bredbandsmarknad och en breddning av affärsområden för 

kundcentret har de utvecklat nya rutiner och utbildningsmaterial. Nya 

aktiviteter har införts, nya scheman, arbetsrutiner, manualer och mallar 

har utvecklats för att bli mer effektiv och minska tiden för handläggning. 

Önskvärt för kundcentret är skarpare tidsplaner till kunderna så de vet i 

vilka skeden och tider arbeten utförs, då minskar samtalen in till 

kundcentret.  

 

Det nya felavgränsningssystemet ”Flow” ska hjälpa personal internt att 

upptäcka tekniska problem, Flow är ett system som följer ett schema av 

frågor som personalen kan följa i samtal med kund, om det inte kan lösa 

problemet för kunden så skapas en felanmälan till support. Nu finns 

systemet också externt på hemsidan så att kunden kan följa flödet själv. 

Anställda i kundcentret utbildas för att utveckla olika delar i arbetet, 

Servanet har också etablerat något de kallar för introduktion där de går 

runt i olika avdelningar och berätta vad de arbetar med och hur det går 

till, under introduktion kan det också föras diskussion kring 

förbättringspotential i gruppernas samarbete. 

  

Utvecklingstakten har också gjort att det blir mer interna diskussioner då 

anställda resonerar med och mot varandra för att förstå behoven och 

nödvändigheterna för att företaget ska klara arbetsbelastningar och skapa 

en stabil marknadspositionering i framtiden. ServaNet upplever numera 

att de riktar mer fokus mot befintliga och avtalade kunder än tidigare och 

inte endast mot nya potentiella som de gjorde tidigare. En viktig faktor i 

arbetet är att fördela vem som har ansvaret mot kunderna i olika 

tidsperioder.  
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4.3.3 Kundperspektiv 

I grund och botten är ServaNet relativt kundstyrda, deras första kontakt 

med kunden sker ofta genom att kunden intresse anmäler sig via deras 

webbsida eller telefon. Framför allt kommer samtalen in när kunden har 

skickat in sin beställning då de vill veta hur det går och i vilket läge 

processen är, även vid fakturerings tillfälle kommer det in mycket frågor 

till kundcentret. Vidare gör de också utskick för de områden som ligger 

bra i tiden, då kommer ett utskick till hela området. När det finns bra 

kundintresse eller möjlighet att växa i området blir det identifierat, när ett 

område identifierats sätts processen igång med utskick, 

informationsmöten och dylikt. Säljprocessen ser ungefär likadan ut som 

tidigare år fast fibermognaden är högre och då underlättar processen lite. 

Skillnader kan dras mot en del konkurrenter som knackar dörr genom ett 

helt område för att få snabbt intresse. Kunderna har lite mindre fokus på 

priset idag och mer fokus på när de får fiber, tidigare när prisbilden gick 

uppåt var det mer dialoger att försvara priset, då bekanta kunde ha 

investerat billigare en kort tidsperiod före. 

 

Förr behövde ServaNet vara mer aktiva, idag kan företagen själva välja 

vilka områden de vill gå ut till, sedan kan det alltid ske förändringar. Från 

den hårda konkurrenssituationen som var 2016 har de kunnat ta med sig 

effektiviseringsbitar i säljprocessen.  

 

Ibland kan det finnas en missuppfattning att det är skattepengar som 

finansierar utbyggnaden och då vill kunden tycka till lite extra då de 

bidrar, och då krävs det lite förklaring. Men det positiva är att många tar 

sig friheten att skälla lite och då är det bara att ta emot det som bra 

feedback på vad de kan göra bättre. Och ServaNet har kunnat anpassa sig 

efter kundönskemål, som till exempel prismodeller som kommer från 

kundfeedback. ServaNet lyssnar generellt på all återkoppling som rör 

både erbjudandet men också arbetsprocesser.  Även tjänsteleverantörer 

försöker förvärvas för att tillgodose kundönskemål.  

 

När kunden har varit i kontakt med kundcenter får de ge feedback och 

det som anmärks i högsta grad är responstiden. Däremot ligger andra 

faktorer väldigt högt i kundomdömet. Hemsidan är något som ska lyftas 

fram, hjälpen av Flow och övrig information som är behövlig som kunden 

inte ska behöva ringa in till kundtjänst för att erhålla.  
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Telefonkontakten är alltid prioriterad, strategin för att kunna skapa goda 

kundrelationer är att i grunden skapa en solid grupp med mixade 

personer som kan bibehålla kunskap och långsiktigt generera en god 

kompentens och respons till kunder. Det har blivit en stor kulturell 

förändring som ger bättre dynamik och en bättre syn på 

kundtjänsteuppgifter. 
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5 Analys 
I analyskapitlet kommer studenternas reflektioner, tolkningar och anta-

ganden analyseras och presenteras med grund i resultatkapitlets sam-

manställning av data. I det inledande kapitlet 5.1 är fokuseringen på det 

allmänna tillståndet med den rådande förändringspolitiken och hur det 

påverkar aktörer på marknaden. I kapitel 5.2, 5.3 och 5.4 diskuteras resul-

tatet ur strategi-, kultur- och kundinsynsperspektiv. I kapitel 5.5 diskute-

ras deltagarnas bidragande till studien och slutligen kapitel 5.6 en sam-

manfattande reflektion av analyser och diskussioner.  

Analysen av resultatet genomförs i flera olika steg, som kapitel 2.12 be-

skrivet har den tidigare forskningen använts som grund för analysram-

verket. Denna kvalitativa forskningsstudie har samlat in, transkriberat 

och reducerat ner den relevanta dataresultat kopplat till studiens huvud-

områden, strategi, kultur och kundinsyn, för att skapa en konceptuell me-

ning. Data presenterad i resultatet har blivit klassificerat och indelat en-

ligt tre givna områden och det är också utefter dem analysen genomförs. 

För att på ett strukturerat sätt arbeta för att bidra till forskningen har figur 

3 och 9 använts som inspiration och tillämpning av studiens analys. Af-

färsmodellsramverket, BMC beskrivs parametervis och med hjälp av per-

spektivet kring design thinking kan kombinationen generera en högre di-

mension, som då kan antas med utgångspunkt i studiens tre huvudom-

råden, strategi, kultur och kundinsyn. 

5.1 Den disruptiva bredbandsmarknaden 

Disruptiv förändring i form av bredbandspolitik och höjd konkurrens har 

framkallat utvecklingsbehov i affärsmodeller hos befintliga kommunala 

aktörer på bredbandsmarknaden. Marknadens höga utvecklingstakt har 

lett till att organisationskulturella förändringar har varit nödvändiga och 

likaså förändrade affärsstrategier för att skilja sig från nya konkurrenter 

på marknaden. Flera kommunala aktörer agerade tidigare på marknaden 

påminnande om ett regionalt monopol, men då konkurrensen sedan 

växte blev kunderna istället placerade i en bättre position och marknaden 

blev mer kundcentrerad. Vidare har konkurrensen lett till ökad fibermog-

nad hos kunderna då flera aktörer på marknaden har marknadsfört fiber 

och vad uppkopplingsbehoven genom blivande digitala tjänster kräver 

för infrastruktur. Bortsett från kundernas förbättrade positionering på 

marknaden har likaså många entreprenörer erhållet ett starkare förhand-

lingsläge då bredbandspolitiken medför en tillväxt i hela Sverige. Den 

växande konkurrensen på bredbandsmarknaden gör att regeringsmålet 
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att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 

minst 100 Mbit/s blir möjligare att uppnå, likväl menar lokala aktörer att 

de hade kunnat ansluta sina regioner utan konkurrens.  

Att framtiden ligger i fiber är marknadsaktörer helt överens om, fiber är 

en framtidssäkring som bygger infrastruken för nya tjänster. På mark-

naden förekommer varierande affärsmodeller huruvida vilken aktör som 

äger kundrelationen, där majoriteten av nätägarna vill behålla kundrelat-

ionen efter att en fiberinstallation är fullbordad. För att hålla kvar kund-

relationen tar nätägaren en nätavgift av kunden som är skild från tjänste-

avgiften som kunden har till tjänsteleverantörer, vid den alternativa stra-

tegin då tjänsteleverantören äger kundrelationen står dem för nätavgiften 

kombinerat med tjänstavgiften. Fibernätägarnas roll på bredbandsmark-

naden kommer ytterligare förändras när Sverige är helt anslutet, och då 

kommer ägandet av kundrelation få en fortsatt betydelse. Den oordning 

som hittills är skapade kommer sannolikt att landa inför nästa disruptiva 

fas inom bredbandsmarknaden. 

5.2 Analys av resultatet ur strategiperspektiv 

Privatkunder har idag högre prioritet på marknaden än företag för fiber-

anslutning, anledningen grundas delvis på att det är ett större kundseg-

ment och därigenom utgör en större procentuellt mängd av de uppsatta 

EU- och regionala målen. Strategierna för att marknadsföra sig mot de 

olika segmenten privat och företag skiljer sig för de intervjuade aktörerna, 

där de lokala energibolagen arbetar med gemensamma företagslösningar 

för flera affärsområden mot företag. ServaNet som är inriktade på ett af-

färsområde blir mindre företagsfokuserade och skapar istället sin före-

tagsinteraktion genom att nå företagarna som privatpersoner. Som stra-

tegiteorin beskriver är en av nyckelfaktorerna att välja vad företaget ska 

fokusera på och inte göra allt, att bredbandsföretaget är inriktade på ett 

affärsområde kan hänvisas helt hur det också teoretiskt presenteras.  

En nyckelaktivitet som samtliga aktörer nämner i flera perspektiv är kom-

munikation, både extern men likaså intern. I och med den befintliga 

marknadsexpansionen ansluts stora mängder kunder med fiber, och 

framför allt signerar många nya kunder ett avtal för en kommande fiber-

anslutning. Från signering till anslutning har det funnits stora fråge-

tecken kring anslutningsstatus för kundområdet i fråga, vidare arbetar nu 

aktörerna med olika lösningar för att informera kunderna i flera steg. För 

att lyckas med extern kommunikation måste också intern kommunikat-
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ion fungera, det har medfört exempelvis informationsmöten mellan av-

delningarna hos nätägare för att förstå hur de kan samarbeta och ge 

varandra bästa möjliga förutsättningar. Kommunikationsarbetet lyfts 

fram som en fortsatt grundaktivitet för aktörerna att utveckla för att vi-

dare ha chans att uppnå deras och kundens önskan att tillgodose bättre 

uppskattade tidsplaner.  

Fiberinstallationen är som ovan nämnt en högt värderad faktor i kundre-

lationerna, kundområden som får installationen försenad blir väldigt 

upprörda. En avgörande faktor för förseningarna har visat sig vara den 

påtryckta konkurrensen och nätägarnas respons mot konkurrenters sälj-

kampanjer. Då antalet anslutningar ökar kraftigt varje år är upphand-

lingar med entreprenörer en mycket viktigt aktivitet för att kunna ansluta 

största möjliga mängd kunder.  

För att nå ut till de sista procentandelarna av kunderna på marknaden, 

mindre områden, glesbygd och ortsammanbindande sträckor tillämpar 

nätägarna strategier som baseras på sökta bidrag. Ansökning av bidrag 

är följaktligen en nyckelaktivitet för att kunna ansluta kostsamma områ-

den för en rimlig installationsavgift och samtidigt vara ekonomiskt ge-

nomförbart för nätägarna. Bortsett från bidrag kommer nätägarnas aktiva 

arbete med granpåverkan och samarbeten med byanätsföreningar vara 

avgörande för att skapa finansieringsbara lösningar.     

För öppna stadsnät är aktiviteten att samtala och söka samarbeten med 

nya tjänsteleverantörer också en framtida nyckel, då de stora tjänsteleve-

rantörerna redan har en befintlig relation med kunder som öppnar för att 

slutkunden ökar sitt tjänsteutbud på nätet. Vidare kommer relationen 

mellan nätägarna och tjänsteleverantörerna vara en intressant faktor i 

framtiden då bredbandsmålen är uppfyllda och nätägarnas fokus riktas 

mer mot drift av nätet.  

De lokala fiberaktörerna bygger sitt varumärke på deras lokala förank-

ring och långsiktiga trygghet, vilket också är deras största nyckel resurs. 

Deras fördelar mot konkurrenter är skillnaden i tillgänglighet, potentia-

len att skapa starka relationer som grundas på ärlighet och trygghet samt 

pengar som kommer tillbaka till satsningar i samhället. De har idag också 

resurser i form av webbsidor och sociala medier som de kan förmedla 

support och lokalt engagemang, samt att vara transparenta mot kunden.  
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5.3 Analys av resultatet ur kulturperspektiv 

I kombination av en höjd fibermognad och köpvilja hos kunderna på 

bredbandsmarknaden, drivande mål från bredbandspolitiken går ut-

byggnationen av fiber i hög fart. Den snabba utvecklingstakten har ökat 

behovet av rekrytering och omorganisering för att klara av arbetet. Tyd-

liga bevis har redogjorts då nätägarna måste förändra arbetsprocesser för 

att kunna hantera det stora orderflödet och utveckla den ofrånkomliga 

kommunikationen i företaget. För flera nätägare så är kulturen fortfa-

rande stort påverkad av energibolagen som de tillhör eller har tillhört 

med betoning på arbetsprocesser och rutiner som bygger på energimark-

nadens mer reglerade förhållande. För att tillgodose dagens kunder krävs 

mer aktiva lösningar, att ibland vara snabbare och effektivare medan i 

vissa fall arbeta mer efter rutinmässiga arbetsprocesser.   

I kulturförändringar är det viktigt att alla i organisationen får samma 

kunskap och möjlighet att förstå företagets värdegrund, vad företaget vill 

stå för. För att få lyckosamma förflyttningar är det lämpligt att genomföra 

övningar för att skapa en vi anda, likaså när ny personal rekryteras är det 

betydelsefullt att ge dem samma möjligheter att komma in i kulturen och 

förstå vad företaget har för värderingar. Nätägarnas förståelse som fram-

fördes i strategikapitlet angående att om det inte funkar internt så funkar 

det heller inte externt påvisar betydelsen av en organisationskultur som 

stödjer strategiskt arbete, vilken kan vara tungrott i förändringssituat-

ioner. Vid en tillväxt som bredbandsmarknaden befinner sig i är kommu-

nikation viktig i flera perspektiv, både för att kunna hantera det interna 

mellan avdelningarna men också externt för att tillgodose kunderna med 

den information som de känner sig behövd av. Den externa kommunikat-

ionen har förbättras och i dag uppdaterar nätägarbolagen mer informat-

ion kontinuerligt på webbsidor som kunderna kan följa. Denna arbets-

process är ny och hjälper kunderna undgå att vara ovetande och spar då 

tid åt nätägarnas kundservice där inkommande samtal minskar. Med av-

sikt att förfina och effektivisera arbetsprocesserna har till exempel Serva-

Net påbörjat ett arbete mellan avdelningarna där de besöker varandra och 

samtalar för hur de kan hjälpa varandra och samarbeta.  

Då konkurrensen blev högre på bredbandsmarknaden har nätägarnas 

tidsplaner för fiberinstallation blivit svårare att planera långsiktigt. Tidi-

gare har kundområden som anmält tillräckligt stort intresse för fiberan-

slutning varit kapabel att planeras in i en långsiktig plan och eftersom 

kommunala nätägare varit ensam aktörer på marknaden har inget hotat 
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den långsiktiga planen. När det numera kan blir en konkurrenssituation 

kring kundområden blir nätägarna tvungna att släppa på de långsiktiga 

planerna och försöka vara mer kortsiktiga och flexibla för att inte mista 

potentiella kundområden till konkurrenter. De kortsiktiga och flexibla 

planerna kräver att organisationskulturen stödjer och har möjlighet att 

vara mer flexibel. När det till exempel är kampanjer på konkurrerande 

områden måste informationen färdas hela vägen till kundcentret dit 

många kunder vänder sig för frågor, så allt underlag för att sköta arbetet 

måste då finnas till deras förfogande. I detta skede är det relevant att led-

ningen är uppmärksam och hjälper till och omskapa kulturen för att 

också matcha de önskemål om hur kunderna vill att företaget ska vara.  

Från djupdykningen hos nätägare är det tydligt att organisationskulturer 

har förändrats, och den kan inte tas förgivet att samspela med affärsmo-

dellen och nya strategier utan problem.  

5.4 Analys av resultatet ur kundinsynsperspektiv  

Kundinsyn kan ur analyssynvinkel vara en riskfaktor då det är av viktigt 

att inte blanda samman de olika kundrelaterade orden. Det har nämnts 

ord såsom kundstyrd, kundorienterade, kundinsyn, kundresa, kundupp-

levelse och det är komplicerat att helt separera dessa då det finns en in-

nebörd som är relativt snarlik. I den avslutande analysen diskuteras där-

för främst kundinsyn och hur företagen arbetar för att få, förstå och arbeta 

med det. Att analysera huruvida företagen har och arbetar med kundin-

syn upplevs spretigt och i vissa fall ostrukturerat, vilket kan tänkas bero 

på att företagen är under pågående förändring. Denna förändring tar sig 

an flertal perspektiv där arbetet förutom att arbeta med konkurrensen 

också handlar om att utveckla sitt eget erbjudande, hitta faktorer som 

skapar värde för kunderna så de förblir lojala, nöjda och företaget gör ett 

gott avtryck.  

Att företagen förstår vikten av att arbeta med kundinsyn råder inget tvi-

vel om trots att de gör det på olika sätt och har kommit olika långt. Det 

konkurrensutsatta marknadsläget skapar tidshinder och begränsningar i 

resurser för att göra så mycket som de önskar.  

Företagen kämpar med och strävar efter att möta kundefterfrågan i kom-

munikationen, då främst de önskemål kunder har för att få förståelse av 

den övergripande planeringen, från stort till smått gör att pålitligheten 

kan sättas i gungning.  



Strategisk, kulturell och kundbaserad   2017-05-30 

affärsmodellsutveckling -     Oscar Martinez 

Bredbandsmarknaden under distruptiv förändring Veronica Wenner 
 

58 

De intervjuade företagen arbetar idag aktivt med förbättringar för att för-

fina processen kring kunders generella uppfattning om företagen, och 

dess egen förmåga att arbeta kundcentrerat. Att företagen utför NKI-

undersökningar är ett insiktsfullt sätt att få en övergripande bild av vad 

kundernas uppfattning om företaget är och om de data det genererar be-

arbetas kan företagen lära sig mer om, och förstå varför kunderna svarar 

som de gör.  

En aktör väljer att arbeta tillsammans med kunder för att utforma erbju-

danden och samtidigt ökar dess kundinsyn samt förståelsen i hur det är 

att vara kund hos ett kommunalägt bredbandsföretag är sannolikt ett av 

det effektivaste alternativen. Då emotionellt positiva kundupplevelser är 

målet, att nå och beröra kunder, behöver företagen veta allt om hur det är 

att uppleva kundresan inom de olika affärsområdena.  
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6 Slutsats och forskningsbidrag 
Syftet med denna studie var att ur ett upptäckande perspektiv skapa en 

förståelse om nuläget på marknaden för kommunala bredbandsaktörer. 

Med hjälp av djupare studier och reflektioner av företagens pressade var-

dagssituation har värdefull kunskap inhämtats. Lärdomen har använts i 

utvärdering av hur de kommunalt ägda bredbandsföretagen kan opti-

mera sina strategier, i vilken grad deras kultur har betydelse för bästa 

möjlighet att genom hela arbetsprocessen erhålla nöjda kunder med ut-

gångspunkt i ett välkänt affärsmodellsramverk, Business Model Canvas. 

Forskningsfrågorna för studien var utformad som: 

 Vilka parametrar i affärsmodellens byggstenar bör belysas för en 

mer värdeskapande kundresa?  

 

 Vilken betydelse har organisationskultur och affärsstrategier i ut-

vecklingen av affärsmodeller?  

 

Bredbandsmarknaden är som beskrivet i en expansionstid där 

affärsmodellsutveckling är och har varit en nödvändighet för att bemöta 

nya marknadsförhållanden och bredbandsmål. Den forskning som 

återfunnits inför studien har inte belyst området kring 

organisationskulturen betydelse och dess roll i strategiskt 

genomförbarhet när disruptiv förändring blir verklighet. Den aktuella 

marknadssituationen beror till viss del på EU-mål, ökad konkurrens och 

stigande intresse från privatpersoner och det vidare ställer högre krav på 

nätägare att samla organisationen för att på bästa sätt möta utmaningarna.  

 

Studiens första forskningsfråga, ”Vilka parametrar i affärsmodellens 

byggstenar bör belysas för en mer värdeskapande kundresa” kan efter 

datainsamling besvaras. De viktigaste byggstenarna som upptäckts är 

nyckelaktiviteter, nyckelresurser och nyckelpartnerskap.  

 

Baserat på Business Model Canvas affärsmodellsramverk tillsammans 

med innovationsmodellen från Design thinking som illustreras i figur 3 i 

Teorikapitlet har studenternas intresse landat i BMC-blocken som ingår i 

Design thinkings Feasibility. Tidigare forskningsteori för en 

värdeskapande kundresa belyser arbetet med BMC-blocken gällande 

Desirability, med ramverk som VPC. I analysfasen fastslog studenterna 
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att det kunddrivna arbetet förekommer numera på bredbandsmarknaden, 

men för att utveckla affärsmodellen och lyckas med det kunddriva arbetet 

krävs högre fokusering på BMC-blocken gällande Feasibility. 

Nyckelaktiviteter återfinns som det första värdefulla blocket som 

definitivt är aktuell i marknadens ökande tillväxt. Inom nyckelaktiviteter 

vill studenterna belysa några viktiga parametrar: 

 

 Kommunikation - Då nätägarna tidigare år i stora drag haft ett regionalt 

monopol, har de arbetat på egna villkor, på dagens bredbandsmarknad 

med högre anslutningssiffror varje år har behovet av höjd kommunikat-

ion internt och externt varit nödvändigt för att erhålla ett bättre samar-

bete och kännedomen för hur de kan arbeta tillsammans.  

 

 Finansieringslösningar - Det inkluderar att söka bidrag, aktivt arbeta 

med granpåverkan, optimera grävresurser och arbeta med lokala nätä-

gare för byanätsföreningars räkning.  

  

 Upphandling med entreprenörer – Är avgörande för finansiering och ett 

höjt antal installationer. Då hela Sverige är i en tillväxtperiod för fiberut-

byggnad är tillhörande entreprenörer i en bra förhandlingsposition, utan 

att vara djupt insatt i förhandlingarna så anser studenterna att kontrak-

teringen med entreprenörer bör upphandlas i tidigaste möjliga skede för 

att med bättre säkerhet veta vilka resurser de har till förfogande.  

 

För det andra blocket nyckelresurser presenteras följande parametrar: 

 

 Varumärket - Då samtliga nätägare är lokala bolag som bygger sitt varu-

märke på långsiktighet och trygghet måste det genomsyras i hela företa-

get, alla anställda bör sträva efter att arbeta med samsynad värdegrund 

för att varumärket slutligen ska ha en övertygande betydelse. 

 Entreprenörer – På kort tid ska många privatpersoner anslutas, då krävs 

entreprenörer som kan utföra arbetet.  

 Engagerade anställda – En utbildad personalstyrka som är villig att ut-

veckla arbetsrutiner för att nå bättre resultat är en stor resurs på en mark-

nad under förändring.  
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Det sista blocket studenterna belyser är nyckelpartnerskap och följande 

parametrar: 

 

 Upphandlingar – Har stor betydelse då marknaden kommer att se an-

norlunda ut efter uppklarade bredbandsmål. Om nätägarna själv ägt re-

surserna för att utföra fiberinstallationer hade det blivit en stor omställ-

ning när fiberinstallationerna är klara. 

 Representation – Då entreprenörer och har mycket kontakt för nätägar-

nas och tjänsteleverantörernas räkning bör de upprätthålla deras varu-

märke.  

Fortsatt relationsskapande mellan nätägare och tjänsteleverantör 

kommer få betydelse i framtiden då tjänster kan bringa nya typer 

samarbeten.  

  

Studiens andra forskningsfråga ”Vilken betydelse har organisationskultur och 

affärsstrategier i utvecklingen av affärsmodeller?” har även den besvaras med 

slutsatsen att det är av högsta betydelse. Om inte kulturen stödjer och 

utvecklas i takt med strategier hos företaget blir det svårt att genomföra 

förändringar.   

 

Den viktigaste slutsatserna är: 

 

 Strategisk och kulturell medvetenhet. Kulturellt stöd är viktigt då affärs-

modeller inom en disruptiv marknad är i behov av kontinuerlig föränd-

ring för att inte förlora konkurrenskraft.   

 Glöm inte kulturen. Kulturförflyttning innebär arbete internt men också 

externt, då extra viktigt för företag med samarbetspartners såsom entre-

prenörer.  

 Kulturellt partnerskap. Entreprenörer blir ett med företagets kultur, stra-

tegi och önskade riktlinjer kring kundbemötande och kommunikation, 

en viktig faktor i kundens upplevelse av företaget.  

 

Från tidigare forskning nämns att företag bör ha en affärsmodell och 

strategier för att förstå hur de lönsamt skapar och levererar kundvärde. 

Strategier är enligt tidigare forskning extremt viktigt, ett måste för att 

kunna nå uppsatta mål och leda företaget i en resolut riktning.  
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För att utveckla en affärsmodell måste det finnas strategier som stödjer 

aktiviteterna och skiljer företaget från sina konkurrenter, då en 

affärsmodell lätt kan imiteras.  

 

Vårt bidrag har tydliggjorts i studien och som tidigare forskning inte 

belyst är behovet av stöd av organisationskulturen för implementering av 

nya strategier i utvecklingen av affärsmodeller. När disruptiv förändring 

sker måste försvagade affärsmodeller utvecklas för att inte förlora 

konkurrenskraft på marknaden. När nya strategier utformats behöver det 

kommuniceras tydligt genom hela företaget och låta kulturen vara en del 

av utvecklingen, det är viktigt att inkludera de mjuka kulturvärdena i 

affärsmodellsutvecklingen istället för att enbart utgå från de tekniska 

möjligheterna. Återkopplat till vad Peter Drucker säger: ”Culture eats 

strategy for breakfast”, om det inte fungerar internt fungerar det heller 

inte externt. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Under arbetets gång har forskningsdesignen varit dynamisk och uppda-

terats flertalet gånger i och med att forskningsfrågor, information och 

ökad kunskap gjort att vi justerat upplägget för att göra det anpassat efter 

uppgiften. I och med att forskningsprocessen varit flexibel och förändrats 

med tiden anser vi att resultatet och validiteten i resultatet uppnåtts så 

bra i enighet med vad som varit möjligt efter förutsättningarna. De före-

tag som tillfrågades att vara en delaktiga i studien har varit hjälpsamma 

och vad vi upplever, bidragit med ärlig och uppriktig information efter 

dess bästa förmåga att svara på frågorna. Det har varit en avgörande fak-

tor att de tillfrågade har haft möjlighet att ta sig tid att svara på enkätfrå-

gor och sedan avsätta tid för muntlig intervju. Om inte detta hade varit 

möjligt hade resultatet dels blivit baserad på en mindre mängd data vilket 

sannolikt skulle ha kunnat påverka validiteten och studiens slutsatser. 

Den kvalitativa studiemetodiken har varit ett väsentlig val till den utförda 

fallstudien. Resultatet från intervjurespondenternas diskussioner har va-

rit efter dess egen uppfattning, baserat på varje persons vardag med hän-

syn till dess roll på företaget, vilket bidragit till en objektiv bredd. Det 

slutliga resultatet kan ses hållbart då intervjudeltagarna svarat ur sitt per-

spektiv på frågorna och sannolikt skulle inte fler antal respondenter ha 

ökat validiteten på studien, samt att det då funnits en risk att mängden 

data blivit för stor för att göra en kvalitativ analys av.  
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Intervjugenomförandet har löpande för varje intervju utvecklats och bli-

vit välkalibrerat. Det frågebatteri som strukturerat skapats, se Bilaga A, 

har studenten som ställt frågor haft möjlighet att dynamiskt röra sig i för 

att skapa en naturlig dialog och på ett smidigt sätt väva in frågor eftersom 

samt ge utrymme till respondenten att berätta fritt. Den andre studenten 

har varit vaksam på kroppsspråk och ansiktsuttryck men också för att 

ställa följdfrågor inom relevanta områden om det behövts. Reliabiliteten 

för studien kan även den anses tillförlitlig, den utrustning studenterna 

haft nytta av för inspelning av intervjuerna har fungerat tekniskt bra och 

varit viktiga instrument. I kvalitativa forskningar finns alltid en risk för 

möjligheten att återskapa studien då den baseras på till viss del struktu-

rerade frågor men också varje forskares egna uppfattningar och tolk-

ningar. För att höja nivån av tillförlitlighet har intervjufrågorna – efter 

bästa möjlighet – ställts till respondenterna i samma ordning. Då studen-

terna är oerfarna gällande kvalitativ forskning, intervjuteknik och inter-

vjugenomförande är det fortfarande viktigt att vara kritisk och medveten 

om att förbättringspotential finns.  

Fördomsfrihet genom respekt, ärlighet och objektivitet är tre nyckelord 

då de talas om etiska aspekter och god forskningssed. Deltagarna har inte 

blivit tvingade till att delta i studien och det är med mycket respekt in-

formationen samlats in. Inför varje intervju har deltagarna blivit upplysta 

om att samtalet kommer spelas in, givetvis i grund med att det finns sam-

tycke med deltagaren.  

Inför observationer har deltagaren fått meddelande om att forskaren 

kommer att vistas i dess miljö och då med avsikt att ur ett övergripande 

perspektiv iaktta dess arbete, relationer till kollegor, relationer till kunder, 

utformning av arbetsmiljö och inget fokus på den enskilda personens di-

rekta ageranden som kan upplevas diskriminerade, dömande eller på an-

nat vis oetiskt.   

6.2 Förslag till vidare forskning  

Bidraget i studien har främst tagit ansats i den föränderliga miljö företa-

gen befinner sig och hur de arbetar för att lösa dess arbetsuppgift på bästa 

sätt med huvudmål att göra dess kunder nöjda. Intressant för vidare 

forskning är ännu djupare undersökningar företagskulturellt då verk-

samhetens sätts på sin spets men också att se vad som händer i liknande, 

distruptiva förändringssituationer för andra aktörer på marknaden.  
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