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Förord 

 

Vi vill tacka alla handledare som gett oss stöd under uppsatsskrivandet, men det 

största tacket går till vår handledare, Anette Strömberg för all hjälp. Vi vill även 

tacka de respondenter som ställde upp och hjälpte oss i att få svar på våra frågor. 
 

Adam Hammer Pettersson & Gustaf Erik Ljung 

 

  



 
 

 
“If I had asked people what they wanted, they 

would have said faster horses.” 
– Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”You have to start with the customer 
experience and work backwards to the 

technology” 
– Steve Jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”There is only one boss. The customer. And 
he can fire everybody in the company from the 

chairman on down, simply by spending his 
money somewhere else.” 

– Thomas Edison 



 
 

 Kandidatuppsats inom Innovationsteknik 
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Sammanfattning 

Syfte: Uppsatsen syftar till att se hur teori och praktik skiljer sig när det kommer till 

kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocesser. Arbetets mål är att skapa en bredare förståelse 

för hur teori kan överföras till praktik, hur kan teorin i uppsatsen hjälpa tjänsteorganisationer 

att förbättra sin kundinvolvering. 

                     

Metod: För denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod, i form av semi- 

strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fyra personer på tre organisationer. 

Organisationerna som intervjuades var verksamma inom privat eller offentlig sektor för att 

skapa en så bred bild som möjligt.  

                     

Resultat och slutsats: Vi har sett genom tre olika organisationer att det finns likheter och 

skillnader från vad organisationerna gör och vad teorin säger att man kan göra. Vi har sett att 

involveringen av kunder börjar bli allt mer vanligt och att respondenterna i uppsatsen har alla 

identifierat vikten av att inkludera kunder i utvecklingsarbetet, än det varit tidigare.  
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Abstract 

Purpose: The thesis aims to see how theory and practice are different when it comes to 

customer involvement in service development. Work aims to create a broader understanding 

of how the theory can be transferred to practice, how can the theory in this study help service 

organizations to improve their customer involvement.  

                     

Method: For this study we have used a qualitative approach, in the form of semi-structure-

related interviews. We have interviewed four people in three organizations 

 The organizations we interviewed were working in the private or public sector to create as 

broad a picture as possible. 

                     

Result and conclusions: We have seen in three different organizations that there 

are similarities and differences on what organizations do and what the theory says you can do. 

We have seen that the involvement of customers is becoming more common and that the 

respondents in the paper have all identified the importance of including customers in 

development than it had been previously.  
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Begreppslista 
Detta är en beskrivning av hur vi tolkar orden och därmed hur det användas i uppsatsen. 

 

 Kundinvolvering - Kunden är med och på något sätt bidrar till tjänsteutvecklingen 

genom deltagande i processen eller genom att lämna sin feedback och kommentarer 

genom enkäter eller andra reaktiva metoder.  

 

 Proaktiva metoder - Metoder som används för att få en djupare förståelse om 

kunderna.  

 

 Reaktiva metoder - Metoder som används för att få en generell och ytlig bild av 

kunderna.  

 

 Enkät - Standardiserat frågeformulär, sker oftast elektroniskt. 

 

 Traditionella marknadsundersökningsmetoder - Metoder som enkäter och 

klagomål insamling som har till syfte att få en mängd svar och bekräftande 

information.  

 

 Co-creation - Samverkan mellan kund och organisation för att tillsammans skapa nytt 

värde. 

 

 Tjänsteutvecklingsprocess - Arbetssättet en organisation använder för att skapa en ny 

eller utveckla en befintlig tjänst. 

 

 Värdeskapande process - Det är hos kunden och i användande som värdet skapas 

inte hos producenten. Det är hur tjänstelogiken skiljer sig från produkt logiken.  
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1. Inledning 

I det här avsnittet kommer delar som bakgrund och problemformulering att tas upp, vidare 

kommer uppsatsen att få sitt syfte förklarat och göras tydligare för att göra uppsatsen enklare 

att förstå för läsaren. 

 

1.1 Bakgrund 

Skiftet från den varudominanta logiken, där produkten är i fokus till tjänstelogiken där kunden 

är ett betydligt större fokus och är nu en del i den värdeskapande processen (Kristensson, 

2009).  Kristensson, Gustafsson, & Witell (2014) beskriver att den traditionella varudominanta 

logiken tar sin början inifrån organisation där nuvarande resurser, maskiner, råvaror och dylikt 

finns tillgängliga. Människor i organisationen ser till dessa resurser som finns tillgängliga och 

förädlar resurserna och erbjuder de till marknaden i hopp om att det ska bli en succé. 

Kristensson et al. (2014) beskriver tjänstelogiken som att organisationen först måste förstå sig 

på vilka resurser organisationen har att erbjuda, resurser betyder som produkt, tjänst, aktivitet 

och dylikt och hur det genom användning kan leda till kundvärde. Fortsatt menar författarna att 

kunden själv måste bidra och använda tjänsten i sin egen kontext för att värdeskapandet ska ske 

och uppfylla sitt tänkta mål. För att på bästa sätt åstadkomma värdeskapandet krävs 

kundinvolvering menar Kristensson et al.(2014), att förstå hur kunden applicerar resursen i 

deras egen kontext är nyckeln till att förstå vart det verkliga värdet i resursen finns. Det är 

viktigt att förstå att det som erbjuds sällan har ett eget värde utanför sitt sammanhang och 

därmed blir vikten av att företag jobbar med att utveckla sina processer och affärsmodeller för 

att samla in den rätta kundkunskapen (Kristensson et al., 2014). 

 

1980 stod tjänstesektorn för 60 % av Sveriges totala BNP, år 2015 stod den för över 70 % 

(Worldbank, 2016). Denna ökning tolkar vi visar vikten av tjänstesektorn, att kunden blir 

viktigare i utveckling av nya tjänster. Enligt Tidd & Bessant (2013) borde företag ständigt 

arbeta med att utveckla sina tjänster då det är viktigt för ett företags långsiktiga överlevnad, 

med en ständigt förändrande värld där marknader och dess efterfrågan alltid omskapas då nya 

behov och trender ständigt dyker upp. Därmed menar Tidd & Bessant (2013) att företag och 

organisationer alltid måste hänga med och vara beredda och anpassningsbara till förändrade 

förutsättningar. 
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1.2 Problemformulering 

Affärsvärlden har blivit mer tjänstedominerande, 50-60% av omsättningen inom traditionella 

industriföretag som Volvo och IBM kommer idag från tjänster (Kristensson et al. 2014). Med 

det menar författarna att kunden har fått en allt mer betydande roll i värdeskapandet i 

tjänsteutveckling, det innebär att företag måste lära sig hantera den situationen, genom att lära 

sig att förstå kundens underliggande behov och skapa bra processer för att samverka med 

kunden. Metoder som används för att samla in information från kunder är inte tillräckliga, det 

saknas djup och man får bara en bred och ytlig bild av undersökningar som används av företag 

(Tronvoll, Brown, Gremler & Edvardsson, 2011).   

 

De traditionella metoderna som används för att samla in information har en oftast 

varudominanta logik. (Gustafsson, Kristensson & Witell, 2012). Enligt Von Hippel (2006) 

missar de metoderna att ta in kundens ”sticky information”, kunskap som kunderna besitter som 

inte kan förmedlas med ord eller genom enkäter. Frekvent kundkontakt där kundinvolvering 

sker med jämna mellanrum i de olika stadierna i en utvecklingsprocess, helst i en formell form 

är att önska utav företag idag, för att lyckas som bäst med kunskapsinsamlingen inom företagen. 

Forskning om kundinvolvering är fortfarande ett nytt område (Byström Öhrnell & Ekström, 

2016). De traditionella marknadsundersökningarna är fortfarande de mest använda 

insamlingsmetoderna för insamlande av kundkunskap (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). 

Enligt Byström et al. (2016) är de traditionella marknadsundersökningarna passé och borde 

bytas ut mot nya framåtriktade metoder som lägger kunden i fokus som informationskälla, 

medproducenter, nyskapare och inte enbart som siffror i statistiken. Kristensson et al. (2014) 

menar att de traditionella marknadsundersökningarna leder till mindre förändringar, de menar 

att om riktig förändring ska åstakommas bör organisationer gå från de vanliga 

insamlingsmetoderna, så som enkäter och klagomål, som anses av författarna vara reaktiva och 

börja röra sig mot proaktiva metoder om organisationer vill upptäcka kundens dolda behov. 

 

Enligt Matthing et al. (2004) finns det osäkerheter inom forskning kring kundinvolvering, det 

handlar främst om att forskare har svårt att hitta och skapa ett mätsystem för kundinvolvering 

och kundnöjdhet som fungerar utanför forskarnas ramar, teori och verklighet är inte alltid 

överensstämmande.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att se hur teori och praktik skiljer sig när det kommer till kundinvolvering 

i tjänsteutvecklingsprocesser. Arbetets mål är att skapa en bredare förståelse för hur teori kan 

överföras till praktik, hur kan denna uppsats hjälpa tjänsteföretag att förbättra sin 

kundinvolvering. 

Frågeställning 

¤ Hur arbetar tjänsteorganisationer med kundinvolvering i sina 

tjänsteutvecklingsprocesser? 

¤ Hur kan tjänsteorganisationer utveckla sin kundinvolvering i 

tjänsteutvecklingsprocesser? 

1.4_Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på kundinvolvering. Undersökningen kommer begränsas till 

tjänsteorganisationer på den svenska marknaden med huvudkontor i Stockholmsområdet. Vi 

kommer avgränsa fokusområdet till utvecklingsavdelningarna för digitala tjänster inom 

företagen och inte hela företagen. SAS Customer Insight Strategy and Development samt 

Digital Design, Nordnet product development och en konfidentiell avdelning på myndigheten. 

Respondenterna ska ha en position med insikt och förståelse över hur organisationen arbete 

med kundinvolvering. Vi har valt att inte göra en jämförelsestudie mellan organisationerna utan 

kommer istället lägga vikten på teorin mot praktiken. I teoriavsnittet har vi valt att beskriva två 

tjänsteutvecklingsprocesser. 

 

1.5 Samarbetspartners 

För att svara på forskningsfrågorna och nå fram till vårt syfte har uppsatsgruppen etablerat 

samarbeten med tre organisationer med tjänsteinriktning. Meningen är att få förstahands empiri. 

 

Scandinavian Airlines (SAS) 

SAS grundades 1946 genom ihopslagningen av de största norska, danska och svenska 

flygbolagen för att skapa en större konkurrenskraft för att bemöta det växande behovet för 

interkontinentala resmål från den skandinaviska befolkningen. Säkerhet, punktlighet och 

service är ledorden som genom synar hela organisationen. SAS har en vision som är ”To make 

life easier for Scandinavia´s frequent flyers. With SAS you are part of a community experiencing 

easy, joyful and reliable services delivered the Scandinavian way.”(SAS, 2016) 
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Nordnet 

1996 startades Nordnet bank då strukturen inom den dåvarande svenska banksektorn ansågs 

föråldrad. Internet började växa fram och Nordnet var en av Sveriges första digitala banker som 

både levererade banktjänster samt möjligheter till att göra både aktie- och fondhandel över 

nätet. Nordnet ger verktyg till sina kunder för att ge dem självständighet och kontroll över sina 

egna investeringar och sparande (Nordnet, 2016). “Vår vision är att bli förstahandsvalet för 

investeringar och sparande. Vi är övertygade om att genom att vara en transparent bank och 

genom att göra allt för att ha nöjda kunder kommer vi ta oss dit.” – Håkan Nyberg, CEO 

(Nordnet, 2016) 

 

Myndighet 

Myndigheten valde att vara konfidentiell och därmed kan vi inte avslöja någon information 

om denna samarbetspartner. Myndigheten agerar i hela Sverige och har hand om känslig data. 

 

1.6 Innovations- och kundskapsbidrag 

Vad uppsatsen kommer bidra med är att se hur tjänsteorganisationer kan arbeta med 

kundinvolvering, vad säger teorin och vad gör organisationerna i praktiken. Vi vill bidra till 

ändrat eller utvecklat tankemönster kring kundinvolvering under utvecklingsprocesser hos 

organisationer. Vidare kommer uppsatsen att försöka bidra med att skapa större förståelse för 

hur teori och praktik skiljer sig och hur de två kan skapa en bättre symbios. Genom detta 

kommer vi bidra med förslag på hur företagen kan förbättra sitt arbete med kundinvolvering. 

Vi kommer i slutet att presentera en egenutvecklad utvecklingsprocess, som tar inspiration från 

uppsatsens teori, den insamlade empirin, analysen och diskussionen. 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsens primära målgrupp är organisationer, då uppsatsens slutsats kommer främst hjälpa 

organisationer att se över sitt användande av kundinvolvering. Den sekundära målgruppen blir 

studenter då vi vill sprida kunskap om kundinvolvering.  
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2. Metod 

Detta kapitel har till som syfte att förklara tillvägagångssättet och de metoder som har 

använts till datainsamling av den empiriska data. Även andra områden som är viktiga delar 

för forskningen kommer beröras som exempelvis etik. Det här kapitlet kommer att ha Alan 

Bryman som huvudsaklig källa då vi sett att han har haft en utmärkande roll inom 

metodforskning i över tre decennier och vi har gått genom olika forskares metodböcker och vi 

anser att Bryman funkar bra för denna kvalitativa uppsats.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Bilden nedanför är ett schema över uppsatsen övergripande tillvägagångssätt för att ge läsaren 

en bättre bild över vårt arbetssätt. 

 

 

Figur 1 Egen skapad schemabild över vårt övergripande tillvägagångssätt. 

Ämnesförslag och Litteraturstudier

•Studien börjar med att hitta ett område att foskuera 
på.

Val av ämne och problemformulering

•Begrännsa området och forma ett specifikt 
problem/utmaning. Leta efter relevantar organisationer 
att intervjua.

Teoristudier och utformande av 
intervjufrågor

•intervjugudien baseras på insamlad teori.

Intervjuer, insamling av empiriskdata

•Samanfattning av insamlad data.

Analys

•Efter att teori och empiri har analyserats, blir det en 
slutsats och förslag på fortsatta studier.
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2.2 Respondenturval 

Organisationerna som valts ut för uppsatsen har valts ut från kriterierna att den primära 

huvudsysslan är tjänstebaserad att organisationerna skulle finnas inom Stockholmsområdet, del 

på grund av tillgänglighets- och bekvämlighetsskäl för oss. Organisationerna skulle också 

befinna sig inom olika delar av marknaden och inte vara så närliggande i deras tjänster för att 

skapa en så generaliserande bild som möjligt av användandet av kundinvolvering i praktiken. 

Organisationerna som frågades fanns inom privat eller offentlig sektor, detta för att få en 

bredare bild av verkligheten. Vi skickade mail till totalt 20 organisationer, 13 privata 

organisationer och 7 offentliga organisationer. Vi fick 4 positiva svar från privata organisationer 

och 2 positivt svar från offentliga organisationerna. Dessa 6 organisationer fick vi bra kontakt 

med men valde att gå vidare med 3 stycken, de var organisationerna som skiljde sig mest i sin 

sysselsättning. Vi kontaktade HR-ansvariga på vardera organisation som sedan 

rekommenderade respondenterna som deltog i uppsatsen, respondenterna har en insikt och 

förståelse för hur organisationerna jobbar med kundinvolvering.  

 

2.3 Etik 

Under uppsatsens hela process har flera etiska principer följts. Diskussioner om hur och varför 

forskare borde använda sig av de reglerna kommer inte tas upp här, utan helt enkelt kommer de 

principer vi följt tas upp och kort förklaras. Bryman (2011) tar upp 4 stycken grundläggande 

etiska principer inom svensk forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet – Informera deltagande personer som att deras deltagande är frivilligt och 

att det har rätt att hoppa av när de vill. Moment som planeras till intervjun, exempelvis 

ljudinspelning, ska meddelas till deltagande personer. (Bryman, 2011) Vi har i mail och innan 

intervjuerna började frågat om respondenterna fortfarande kändes sig bekväma med att delta i 

intervju och uppsatsen. Respondenterna frågades i samma mail om ljudinspelning är möjlig, 

sedan frågar vi igen, ansikte till ansikte om ljudinspelning var tillåtet det gäller även 

konfidentialiteten i uppsatsen.   

 

Samtyckeskravet faller in lite under informationskravet. Det innebär att deltagare själv har rätt 

att bestämma över sin medverkan, med undantag för minderåriga då krävs vårdnadshavare eller 

förälders samtycke. (Bryman, 2011) Inga minderåriga eller andra grupper som faller in under 



7 

 

samtyckeskravet har deltagit i intervjun, men alla deltagare har frågats via mail och i person om 

de fortsatt önskar att delta i intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet- Uppgifter om personer som deltar i undersökningen ska behandlas så 

att obehöriga inte ska kunna komma åt de, i synnerhet personuppgifter. (Bryman, 2011) Inga 

personuppgifter utöver namn har samlats in, den informationen har bara vi författare tillgång 

till. Då vissa respondenter valt att vara anonyma har tid lagts på att säkerhetsställa att ingen 

information som kan strida mot konfidentialiteten kommer ut i uppsatsen.  

 

Nyttjandekravet- Skyddar alla uppgifter som samlas in, till att inte utnyttjas till annat än 

forskningsändamålet. (Bryman, 2011) Vi har även informerat respondenterna om vad vi avser 

att undersöka och hur vi tänkt gå tillväga i mail och innan inspelningen började. 

 

2.4 Ansats 

Deduktiv ansats är ett förhållningssätt mellan teori och praktik. Deduktiv ansats betyder att 

forskare testar en teori, för att se hur den håller mot verkligheten. Forskare utgår från den 

kunskap de samlar in utifrån teori och skapar en teoretiskbild, sedan tar forskaren och ställer 

det mot praktiken. (Bryman, 2011) 

 

Uppsatsen kommer ha ett deduktivt angreppssätt, empirisk data kommer samlas in efter teori, 

för vi vill inte att empirin ska färga teorivalen. Vi ser det deduktiva angreppssättet som det bästa 

tillvägagångssättet för att kunna svara på uppsatsens frågeställning, då uppsatsen kommer ställa 

teori mot det praktiska användandet av kundinvolvering. 

 

2.5 Metodval 

Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativ forskning vill komma så nära som möjligt och inte 

missa något, vad eller hur de säger något. Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade 

intervjuer för att komma nära respondenterna och ge dem möjligheten att vara öppna i sina svar. 

Bryman & Bell (2013) menar att forskare borde spela in sina intervjuer och sedan transkribera 

de, för att forskaren sedan ska kunna återkoppla till intervjun, vilket vi har valt att göra. Bryman 

(2011) menar att under en intervju bör forskaren undvika att föra fysiska anteckningar, då han 

menar att intervjuaren ska vara fullt fokuserad på vad som sägs, för att ha bästa möjlighet att 

komma med följdfrågor eller hålla respondenten på rätt tråd så hen inte svävar iväg. Vi anser 
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att den semi-strukturerade intervjuformen ger oss det bästa möjligheterna att ge oss de svar vi 

letar efter, också för intervjun gör det mer avslappnande för oss intervjuare och för 

respondenten tror vi. Vi tror även att respondenterna får då större möjlighet att expandera på 

sitt svar och genom följdfrågor snubbla in på ett svar som hen kanske inte tänk på direkt. Vidare 

hjälper metoden att få respondenten att inte tänka för mycket på hur den ska svara, så svaren 

blir mer öppna och inte nödvändigtvis lika strategiskt besvarade. Svagheten ligger i att svaren 

kanske inte blir lika fullt besvarade som om respondenten kunde förbereda ett svar. Vi har valt 

att ljudinspela intervjuerna och dessutom transkribera intervjuerna då vi anser att det kommer 

ge oss bra förutsättningar att analyser det insamlande materialet, vi valde att ha en intervjuguide 

för att lättare hålla koll på vilka områden och teman vi sökte svar inom och använde den som 

stöd under intervjutillfällena. Tema som togs upp sträckte sig mellan tjänsteutvecklingsprocess, 

metodval och syn på kundinvolvering. 

 

2.6 Operationalisering 

Bryman & Bell (2013) menar att operationalisering handlar om att utforma de begrepp 

författarna är intresserad av. Vi har valt att förklara vad vi anser vara nyckelfrågor i 

intervjuguiden.  Frågorna är riktade så att svaren inte ska bli allt för flytande, men ändå ha en 

öppenhet i sig. Frågorna är inspirerade av teori och har som mål att vara generaliserade och ska 

med minimal omformulering passa in på uppsatsen tre organisationer. 

Frågeställning Teori Tanke Mål 

Vilka metoder 

används för att 

involvera 

kunder? 

Teorierna visar att det 

finns flera metoder, 

vissa reaktiva och 

andra proaktiva 

metoder. Under de 

två kategorierna faller 

flera olika metoder. 

Ta reda på vilka 

metoder företaget 

använder för att 

involvera kunderna, 

som teorierna visar 

har de olika 

metoderna olika 

grader av 

involvering 

Att se vad 

företaget håller 

sig till för 

metoder för att 

avgöra hur teorin 

skulle klassificera 

deras 

involveringsgrad. 

Använder ni 

proaktiva 

Proaktiva metoder 

kan vara mer 

Vanligt bland 

företag är att man är 

Hur pass villiga är 

företag att gå ur 
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metoder? 

(Samlar in data 

i kundens 

kontext) 

främjande för 

kundinvolvering, kan 

ge generellt bättre 

respons 

produktfokuserad, 

då används oftast 

inte proaktiva 

metoder. 

deras vanliga 

standardiserade 

metoder. 

I vilket skede 

anser du 

kunder bör 

involveras? 

Beroende på vart man 

involverar kunderna 

kan påverka en 

utvecklingsprocess, 

det kan också 

avgränsa typen och 

mängden åsikter 

kunden kan ha. 

Hur är 

medvetenheten och 

viljan hos 

organisationen att 

inkludera kunderna i 

sin 

utvecklingsprocess. 

Se hur tätt och 

gärna företaget 

jobbar med 

kunden. 

Hur används 

den 

information 

som samlas in? 

Att information 

samlas in är viktigt, 

men använder man 

inte den insamlade 

informationen gör 

den ingen nytta, så 

hur den används är 

viktigt för ett 

företag/organisation. 

Hur är 

omhändertagandet 

av den insamlade 

informationen, hur 

villiga är företaget 

att lyssna och ta till 

sig av sina kunder. 

Hur tänker 

företaget kring sin 

insamlade 

information, hur 

väljer det att 

bearbeta och ta 

till sig av den. 

Tabell 1: exempel på koppling mellan teorin och intervjufrågor. 

 

Ovanstående är några exempel på frågor som ställs och tankegången kring de frågorna. Under 

intervjuerna omformuleras frågorna att anpassa situationen och konversationens flöde, de 

underliggande frågorna kvarstod i sin helhet. 

 

2.7 Genomförande 

Alla intervjuer som bokades gjordes via mailkontakt med respondenterna. Bryman (2011) 

menar att genom forskare borde försöka genomföra intervjuer där respondenten känner sig 

bekväma. Alla intervjuer har genomförts på respondenternas respektive arbetsplats, med tanken 

om att de ska känna sig så bekväma som möjligt. Vi hade som tanke att vi skulle försöka dela 
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upp frågorna så båda författarna deltog under intervjun så det skulle kännas så naturligt som 

möjligt så ingen bara satt och blev som en observatör. 

 

Intervju 1 genomfördes den 28e november 2016 på SAS kontor i Solna. Respondenten valde 

att hen ville vara konfidentiell men gick med på att spelas in under intervjun. Vi genomförde 

intervju i ett mindre konferensrum. Vi hade träffat personen en gång tidigare vid ett annat möte, 

så vi kom inte dit som helt nya ansikten. Även om hen inte visste vilka frågor vi hade kände 

hen till vårt forskningsområde, så hen var inte helt oförberedd. Diskussionen flöt på bra och 

alla frågor besvarades. 

 

Intervju 2 genomfördes 2a december 2016, på SAS kontor i Solna. Intervjun var till en börja 

lite förvirrande, då den inbokade intervjupersonen först inte dök upp. Mailkontakten hade skett 

med chefen som sedan ordnat en medarbetare som intervjuperson, den personen dök inte upp. 

Efter vi väntat i 30 minuter frågade vi chefen om han kunde tänka sig ställa upp, vilket han 

gjorde. Intervju blev i våra ögon bättre då han hade en lång erfarenhet inom SAS och hade en 

bred överblick av processerna i helhet. Intervjun skedde i ett avslappnat konferensrum och det 

var mer av en dialog än intervju. Respondenten kände sig mer bekväm att svara på frågorna på 

engelska så intervjun skedde till vissa delar på engelska. Respondenten kände inte behov av att 

vara konfidentiell. 

 

Den 3e intervjun genomförde 6e december 2016, på Nordnets huvudkontor i Alvik, Stockholm. 

Bemötandet var trevligt från all personal och kontoret var väldigt trevlig. Väldigt färgglatt och 

öppet. Vi gick till ett litet mötesrum där vi satte oss på olika sidor av respondenten. Vi fick 

godkännande att spela in och han valde att inte ville vara konfidentiell. Intervjun innehöll svar 

på alla frågor, stora som små och vi hade ett bra flöde i konversationen. Eventuell uppföljning 

på telefon skulle inte vara några problem för honom. 

 

Den 4e intervjun bokades hastigt in den 15e december 2016, då tidigare respondent hoppat av 

i sista stund. Vi tog kontakt med en annan lämplig respondent inom samma 

organisation.  Denna intervju ordnades väldigt kort tid med mötesplats i Stockholm, det innebar 

att bara en av oss kunde delta vid detta intervjutillfälle. Intervjun genomfördes på respondentens 

kontor och trots kort framförhållning genomfördes intervjun på ett bra sätt och användbar 

information kom ut från detta tillfälle. Respondenten tillät oss att spela in intervjun, men 

organisationen och respondenten valde att vara konfidentiell. 
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Inte alla respondenter kände behovet av att vara konfidentiella, men vi har valt att benämna alla 

som respondent för att hålla viss nivå av tydlighet för läsarna. 

 

2.8 Metodkritik 

Vi har införstått att alla val vi göra, val av metod, val av respondenter påverkar resultatet, även 

delar vi inte aktivt kan påverka. När vi analyserar intervjuerna väljer vi hur vi tyder ett svar, det 

betyder inte att det är det enda sättet att tolka ett svar. Bryman (2011) skriver så har forskare i 

stort börjat acceptera att samhällsvetenskaplig forskning inte är helt objektiv, men att forskare 

börjar bli mer medveten om ens påverkan inom forskningen. Inspelandet av intervjuerna 

kommer hjälpa undersökningen, det blir enbart ljudinspelning, det finns risk att kroppsgester 

och språk går miste genom att vi inte videofilmar intervjuarna, vilket vi är fullt medvetna om 

och är villiga att förbise. Vi anser att kroppsgester och dylikt inte kommer att ha någon påverkan 

på hur vi analyserar intervjuerna.  

 

Replikation 

Replikationen för uppsatsen blir svår, om man ska tro den traditionella betydelsen inom 

forskning med begreppet, att en undersökning ska kunna återupprepas, Bryman (2011) 

poängterar att forskare inte kan frysa en social miljö, alla förutsättningar kan omöjligt vara 

samma som under en undersöknings tidpunkt, allt ändrar sig, smått som stort, det får betydelse 

för replikationen av uppsatsen. Detta tror vi gör att respondenterna inte kommer att besvara 

frågorna med samma svar om intervjuerna replikeras vid ett annat tillfälle. Frågorna kommer 

kunna återupprepas och respondenterna intervjuas igen, det ger inte nödvändigtvis ny forskning 

samma resultat. 

Reliabilitet 

Reliabilitet, uppsatsens tillförlitlighet, Bryman (2011) menar att det handlar om resultatet blir 

likadant om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om resultatet skulle variera baserat 

på olika slumpmässiga grunder.  Kundinvolvering är ett relativt nytt forskningsområde och vi 

antar att det kommer utvecklas mycket nya teorier och yrkes framsteg rörande området inom 

närmsta åren, undersökningens förutsättningar aldrig kommer vara sig lik igen, som vi tog upp 

tidigare.  

Då tiden var knapp på grund av julledighet oss organisationer och inplanerade semestrar hos 

två av respondenterna fanns det tyvärr ingen tid för återkoppling från respondenterna. Vi inser 
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att en återkoppling hade varit bra för att öka reliabiliteten av empirin samt få feedback på vår 

egen skapande process för att skapa samverkan mellan oss och respondenterna. Den slutliga 

versionen kommer skickas till vardera respondent. 

 

Validitet 

Validitet, kommer uppsatsen att kunna generaliseras till andra miljöer, Bryman (2011) menar 

att det kan vara svårt för kvalitativ forskning att uppnå validitet då forskare oftast gör en 

fallstudie eller har begränsat urval, vilket för undersökningarna svårt att generalisera. Vi 

använder oss av ett relativt brett urval, flera olika marknader som har olika förutsättningar i 

praktiken då vi genom detta försöker skapa en mer generaliserad bild av verkligheten och teorin 

ser lika ut för alla, med undantag för olika tolkningar av teorin. 
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3.Teori 

I detta avsnitt kommer uppsatsen teoretisk referensram att presenteras. Detta avsnitt är 

centrerat runt forskningsteorier från Ian Alam samt Kristensson, Gustafsson & Witell.  

 

3.1_Marknadsorientering 

Enligt Kristensson, Matthing, & Johansson (2008) finns de två sätt att se på 

marknadsorientering, antingen som reaktiv eller proaktiv. Reaktiv marknadsorientering bygger 

på att studera, upptäcka, förstå och tillfredsställa kunder uttalade behov, detta genom klagomål 

insamling eller välutformade frågor som har till avsikt att upptäcka kunders förbisedda behov 

menar Kristensson et al.(2008). Sandén (2007) har en liknande uppfattning då hon liknar detta 

synsätt till att kunden blir en informatör och får enbart möjligheten att bidra med feedback på 

vad hen har upplevt och hur den vill se förändringar på det nuvarande tjänsterna. De reaktiva 

marknadsorienterade metoderna har enligt Kristensson et al. (2008) varit de metoder som 

används mest flitigt av företag samt även uppmärksamhet från forskare då det är lättare att både 

förstå och använda sig av.  

 

Kristensson et al. (2008) menar att den forskning som finns kring proaktiva metoder är 

begränsad och att det är ett område som bör utforskas mer. De tror att detta beror på att proaktiva 

metoderna syftar till att upptäcka och förstå kundens latenta behov. Det är vad Slater och Narver 

(1999) beskriver som kundens nuvarande behov men är något som de inte kan beskriva eller 

uttala med ord. Det är också vad Von Hippel (2006) kallar sticky information, det är kunskap 

som kunderna har men inte är medvetna om eller kan förklara. Kristensson et al. (2008) säger 

att genom längre samarbeten och mer involvering av kunder genom hela utvecklingsprocessen 

finns det möjligheter till att upptäcka dessa latenta behov då förstaget lär sig både av och med 

kunden. Enligt Sandén (2007) ser hon de proaktiva metoderna som målinriktade då det inte är 

kunden som själv föreslå förändringen utan den skapas och sker i samspråk mellan kunden och 

företag med målet att utveckla tjänsten för att bemöta det latenta behoven. Kristensson et al. 

(2008) menar att man ska samla in så mycket information som möjligt genom att använda sig 

av både reaktiva och proaktiva metoder då företagen på så sätt har bäst chans att tillfredsställa 

sina kunder och därmed behålla dem. 
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3.2_Tjänsteinnovationsprocess 

I praktiken är tjänsteinnovationsprocessen betydligt mindre strikt i jämförelse med 

produktutvecklingsprocessen. Tjänsteinnovationsprocessen är ofta väldigt flexibel och öppen 

för interpretation, steg i processen flyttas, hoppas över och utvecklingen av tjänsten tenderar 

att gå fram och tillbaka genom processens stegen (Kristensson et al.2014). Vi har valt att 

beskriva två processer då vi anser att det underlättar för läsaren att förstå våra resonemang 

som kommer senare i uppsatsen. Det två processerna vi valt är Kristensson et al. (2014) tre 

stegs modell samt de 10 process stegen som Alam (2002)  

 

1. Strategisk planering 

2. Idégenerering 

3. Idégallring 

4. Affärsanalys 

5. Bildande av projektgrupp 

6. Design av tjänsten 

7. Utbildning 

8. Test och pilotverksamhet 

9. Marknadstest 

10. Kommersialisering 

 Figur_2:_Process_hopslagning.,_Egen_skapad_figur_2016 

 

Fokusera 

Första steget i Kristensson et al. (2014) process, fokusera handlar om att definiera vilken typ av 

värdeskapande som ska tas fram, alltså sätta upp ett mål för vad processen ska uppnå, det kan 

vara allt från att hitta ny tjänsteerbjudande till att effektivisera sin egen verksamhet. Man bör 

inte titta alltför brett utan snarare göra avgränsningar och fokusera på ett område som man tror 

kan skapa störst kundnytta, genom ett tydligt fokus blir det enklare att tillsätta rätt resurser för 

att uppnå målet (Kristensson et al.2014). Alam (2002) första process steg Strategisk planering 

följer en liknande logik i det att steget bygger på att så tidigt som möjligt definiera vad målet 

för processen är för att skapa en avgränsning för det vidare arbetet. 
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Förstå 

Andra fasen förstå i Kristensson et al. (2014) process inkluderar två steg, involvera och lära, 

dessa steg är båda nära kopplade till samarbetet med kunden. Kristensson et al. (2014) menar 

att genom att involvera kunden i processen och försöka förstå vad kunden anser skapar värde 

för de och hur man kan jobba för att både upptäcka nya behovsområden samt att även hitta nya 

vägar att stärka redan existerande värde kanaler. Detta kan man göra genom att lära sig av och 

med sina kunder och helst i deras kontext (Kristensson et al., 2014). Idégenerering stadiet i 

Alam (2002) process bygger på liknande tankar som i Kristensson et al. (2014) process, de det 

går ut på att samla in idéer från både externa och interna parter. Kristensson et al. (2014) menar 

att kundens behov, önskemål och tankar identifieras och samlas in, både positiva och negativ 

tankar och feedback tas om hand, synpunkterna kan handla om redan existerande tjänster så väl 

som önskemål för nya. Steg nummer tre i Alam (2002) processmodell är idégallring, idéerna 

som framkommit från tidigare steg sammanställs och analyseras. Resultatet av analysen sätts 

mot kundernas behov och valet görs om det är värt att gå vidare med de nya konceptet (Alam, 

2002). 

 

Bygga 

Tredje fasen ur Kristensson et al. (2014) process bygga, den fas består av tre steg, orkestrera, 

pröva och standardisera. Första steg orkestrera handlar om att se till de konceptet man tagit 

fram i de föregående faserna och reflektera kring om den är genomförbara, både i form av 

praktiskt görande samt hur lösningen passar in i organisationen (Kristensson et al., 2014). Det 

frågor som bör besvara menar Kristensson et al. (2014) är om lösningen är realistisk och 

genomförbar, klara organisationen av att hantera den och passar den i företagets övergripande 

affärsstrategi. Utöver det anser Alam (2002) att ekonomiska kalkyler måste göras för att se att 

den nya lösningen är värd att genomföra, detta genom att beräkna pay-back tiden eller beräkna 

nettonuvärdet med beakta för framtida inbetalningar, även marknadsanalyser och konkurrens 

undersökningar tillhör detta steg, Affärsanalys. Ett steg som Alam (2002) tar upp bildande av 

projektgrupp är inget som benämns i Kristensson et al. (2014) process men passar in i 

orkestrera steget, det handlar om hur man bygger upp organisation för att klara av att utveckla 

det nya värdeskapande. Alam (2002) anser att valet av projektmedlemmar är viktigt, personer 

med rätt bakgrund och lämplighet väljs ut och tar en roll i teamet där det tror kunna bidra med 

mest nytta. Alam (2002) ser även gärna att kunden bör ingå i teamet samt hjälpa företaget välja 
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gruppmedlemmar. Det sjätte steget i Alam (2002) process, design av tjänsten handlar om att 

sammanställa den information man fått in i det tidigare stegen och sätta ihop dem till ett koncept 

som kan testas. 

 

Alam (2002) har ett steg som han anser som viktigt, det är att personalen som har hand om den 

nya tjänsten är välutbildade och förstår sig på det nya konceptet för att kunna vara till så mycket 

hjälp som möjligt till nya eller befintliga kunder. Både för att ge kunderna bra handledning men 

även för att inte riskera att skrämma bort kunder då nya tjänster ofta tar tid att bli accepterade 

på marknaden (Alam, 2002) Det är inget som Kristensson et al. (2014) nämner i sin process.  

 

Om steget orkestrera i Kristensson et al. (2014) process genomförs framgångsrikt och ett 

koncept har skapats kan man gå vidare till det andra steget i byggfasen, pröva och det är inte 

mer komplicerat än vad det låter. Konceptet prövas i skarpa situationer i kundens egen kontext 

för att få sin första initiala indikator på hur lösningen fungerar i verkligheten (Kristensson et 

al., 2014). Två faser som är väldigt ihopkopplade i Alam (2002) process är test och 

pilotverksamhet samt marknadstest, stegen utgår ifrån att den nya tjänsten testas på marknaden 

för att få feedback och information från marknaden om hur den nya tjänsten tas emot och 

fungerar. Det senare steget marknadstest innehåller förutom tester även framtagandet av en 

marknadsplan för att säkerställa att tjänsten marknadsförs och används på rätt sätt (Alam, 2002). 

Om inga större problem uppkommer i pröva steget kan företaget gå vidare till slutsteget 

standardisering och lansera sin nya tjänst och göra den till ett standardutbud i sitt tjänsteutbud 

(Kristensson et al., 2014). Även sista steget i Alam (2002) process, kommersialisering innebär 

att lansering sker av den nya tjänsten på marknaden. Det finns två sätt för kunder att inkluderas 

i utvecklingsarbete efter lanseringen, de är genom inskickandet av kundklagomål och budskap 

spridande genom till andra potentiella kunder som en form av marknadsföring (Alam, 2002). 

 

Vart ska kunden involveras i processen? 

Alam (2002) förespråkar att kunder kan och bör vara involverad i alla 10 steg i hans 

tjänsteutvecklingsprocess, men tre steg som lyfts ut som det viktigaste, där kunskapen som fås 

och finns hos kunden gör mest nytta för utveckling. De tre steg som Alam (2002) identifierar 

är Idégenerering, utformning av tjänsten och test och pilotverksamhet, dessa tre steg ses som 

ryggraden i processen då idén för den nya eller förbättring av en nuvarande tjänst kommer ifrån 

eller i samverkan med kunden som sedan är med och utvecklar prototypen av tjänsten och till 
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sist testar och ger sin feedback på den färdigställda tjänsten. Därmed ses dessa steg enligt Alam 

(2002) som de mest väsentliga att kunder involveras. 

 

3.3 Involveringsgrad och Metoder 

Involvering av kunder kan antingen vara reaktiv eller proaktiv, reaktiva metoder används för 

att upptäcka, förstå och uppfylla de behov som kunden uttrycker sig behöva medan proaktiva 

metoder nyttjas till att upptäcka framtida och latenta och dolda behov (Kristensson, et al., 2008). 

Kundinvolvering finns i olika grader, Alam (2002) har identifierat fyra nivåer av involvering 

som beskrivs i kommande stycken.  

 

Passivt insamlande av information (1) 

Utvecklingsavdelningen är passiv, det är kunden som tar kontakt och yttrar sig om en idé för 

en ny tjänst eller utveckling av en befintlig, detta är den lägsta nivån av involvering (Alam, 

2002). Information som kommer in till företag genom klagomål och feedback på tidigare 

levererade tjänster, all information som kommer in från kunder utan att frågan aktivt ställts går 

in under passivt insamlande av information (Alam, 2002). Användande av denna typ av 

information i utvecklingen av nya tjänster leder enbart till små förändringar av 

värdeerbjudandet, information genom dessa kanaler riskerar att förvrängas och omtolkas då 

information går genom flera kommunikationsled istället för att gå direkt till 

utvecklingsavdelningen (Kristensson et al., 2014). 

 

Specifik information och feedback (2) 

Utvecklaren tar kontakt med kunder för att få svar på specifika frågor. Denna grad kan liknas 

till kundundersökningar genom enkäter eller telefonintervjuer (Alam, 2002). Frågorna som 

ställs i enkäten är den enda information respondenten får och därmed begränsade 

svarsmöjligheter vilket kan gör att områden som kunden anser som viktiga inte blir besvarade, 

frågorna som ställs är det som blir besvarade (Kristensson et al., 2014). Om företaget enbart 

fokuserar på att möta kunders behov genom att använda sig av kundundersökningar i form av 

enkäter eller dylikt för insamlande av information för nuvarande tjänster. Genom den metoden 

finns risken att enbart små förbättringspunkter framkommer snarare än att kunden tvingas tänka 

kreativt och innovativt då kunder inte kan beskriva något som det inte har upplevt. (Matthing 

et al., 2004) 

Omfattande konsultation med kund (3)      
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Företaget bjuder in kunder för att delta i en del av processen tillexempel idégenerering. Denna 

grad av involvering är relativt hög och kan innehålla fokusgrupper och djupintervjuer (Alam, 

2002). En fokusgrupp ihop som består av kunder för att hålla en målinriktad och strukturerad 

diskussion om ett specifikt fokusområde. Snabbt och kostnadseffektivt sätt att samla in mycket 

kunddata, men med nackdelen av att den enskilda kunden inte får sin röst hörd utan bilden som 

förmedlas blir en sammanfattning av gruppen.  (Kristensson et al., 2014). 

Involveringsgrad (för punk 2 och3) 

Dessa metoder anses som reaktiva, alltså att kunden reagerar på något som de tidigare upplevt 

och känner igen dessa verktyg fungerar bäst för att samla data kring befintliga tjänster, kunden 

beskriver sina upplevelser från minnen och erfarenheter Alam (2002). Metoderna syftar till att 

hjälpa utvecklingen av befintliga tjänster, då det anses som reaktiva har metoderna svårare att 

användas för att beskriva framtiden, kunden kan inte lägre besvara frågorna från egna 

erfarenheter och svaren övergår till mer hypotetiska svar som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten (Kristensson et al., 2014). 

 

Representation (4) 

Högsta nivån av kundinvolvering menar Alam (2002) är att utvecklingsavdelningen bjuder in 

kunder att vara en del av utvecklingsteamet och vara med genom hela processen. Målet är att 

kunden ska bidra med nyttig information i så stor utsträckning som möjligt men i specifika delar 

av processen (Alam, 2002). Kundkunskap samlas bäst in i kundens egen kontext enligt 

Kristensson et al. (2014) proaktiva metoder försöker göra just det, information samlas in under 

kundens användande av tjänsten där output är som mest givande, då värdeskapandet sker i 

kundens användande blir information som samlas in under den processen väldigt värdefull. 

Kristensson et al. (2014) menar att etnografiska studier, där systematiska observationer och 

kartläggningar av kundens normala beteende kan företaget avläsa hur deras tjänst används i 

verkliga situationer. De metoderna används för att skapa möjligheter för radikal utveckling 

(Kristensson et al., 2014).  

 

3.4 Fördelar med kundinvolvering 

Genom Alams (2002) studie av 12 tjänsteföretag har Alam tagit fram 6 viktiga punkter som han 

anser vara huvudanledningarna till varför företag väljer att vända sig till kunder för hjälp till 

med utvecklingen av nya tjänster. Alams (2002) studie visade på att det två första punkterna, 

överlägsen och differentierande tjänst och förkortad ledtid var det två faktorerna som nämns 
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mest frekvent och ansåg som den största anledningen till användandet av kundinvolvering i 

tjänsteutvecklingsprocessen, det fyra resterande punkterna ansågs även som viktiga men 

nämnde inte lika ofta.(Alam, 2002)  

 

Överlägsen och differentierande tjänst (1) 

Genom kundinvolvering kan tjänsten uppfylla större nytta samtidigt som den är differentierade 

och har unika fördelar (Alam, 2002). I Carbonell & Rodriguez-Escudero (2014) studie påvisar 

de att företag som använder sig av kundinvolvering skapar tjänster som är mer unika och 

överlägsna och presterar bättre på marknaden. I branscher med snabb utveckling argumenterar 

författarna för att ha en hög grad och nära kontakt med kunder för att dra nytta av förändringar 

i marknaden, med att involvera kunden ges möjligheter till att se till deras behov och ta fram 

lösningar och erbjuda tjänster som är lämpliga (Carbonell & Rodriguez-Escudero, 2014). 

 

Förkortad ledtid (2) 

Ledtiden för en tjänsteprocess kan kortas ner om kunden inkluderas i processen då idén kommer 

ifrån kunden (Alam, 2002). Sandén (2007) påpekar att tiden från idé till marknad är av det mest 

väsentliga i utvecklingen av nya tjänster, då utdragna processer kan leda till försämrade 

marknadsposition. Kundinvolvering ger fördelen av att skapa en försäkran om att kundens 

behov blir uppfyllda men ledtiden kan förlängas om kund inputen hanteras på fel sätt och 

integreras i fel steg (Sandén, 2007). 

 

Kundutbildning (3) 

Under tjänsteprocessen får företaget chansen att utbilda sina kunder i hur tjänsten kan användas 

samt trycka på dess egenskap och specifikationer (Alam, 2002). 

 

 

Snabb spridning (4) 

Att kunder finns med i utvecklingen av en tjänst kan ge ett bra tillfälle för marknadsföring då 

kunden sprider ordet om den nya tjänsten samt om det handlar om en radikal innovation kan 

marknadsacceptans för tjänsten förkortas (Alam, 2002). Denna punkt går att knyta ihop till 

punkt 2 förkortad ledtid då denna punkt även hjälper till att snabba på processen. 

 

Förbättrad kundrelation (5) 
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Kundinvolvering förbättrar företagets möjligheter till goda kundrelationer då kontakten mellan 

marknaden och företaget redan är etablerat innan lanseringen, vilket ger upphov till att den nya 

tjänsten snabbare kan fäste på marknaden (Alam, 2002). Sandén (2007) menar att genom 

användandet av kunder i sina utvecklingsprocesser får man de att känna sig viktiga och 

deltagande i företaget, det leder till att bilden kunden har av företaget förbättras och lojaliteten 

ökar.  

 

Långsiktiga förhållanden (6) 

Enligt Alam (2002) och Sandén (2007) skapar kundinvolvering möjligheter till att skapa flera 

samt förbättra förhållanden mellan kunden och producenten.  

 

3.5 Nackdelar med kundinvolvering 
Ett problem som Alam (2002) lyfter fram i sin studie är det faktumet att kunden inte vet eller 

tar hänsyn till vad företaget faktiskt kan producera och därmed ger input och förslag på idéer 

eller förbättringar som organisationen inte kommer kunna bemöta. Sandén (2007) menar att ett 

problem med att effektivisera processcykeln är att fokuset på kunden riskeras att minskas, vilket 

kan leda till att kundens behov och önskemål får lägre prioritet. Gatignon & Xuereb (1997) 

menar att effekten av kundinvolvering i teknologiska marknader riskerar att skada den 

innovativa processen då kunden sällan har tillräcklig med kunskap och förståelse för nya 

teknologier, därmed blir kundens input minimal. 
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4.Empiri 

I detta avsnitt kommer den empiriska data som vart insamlade att presenteras. 

 

4.1 SAS 

“Jag skulle säga att SAS är nog, som många liksom, äldre bolag, är nog ganska produkt 

fokuserat synsätt, utgår från produkter och så, det är så vi utvecklar, sen så kanske man frågar 

vad kunder tycker, eller samlar in kundens åsikt när man redan kommit en bra bit i 

utvecklingsprocessen” (Respondent 1, SAS, 28/11-2016). 

 

Respondent 1 och 2 jobbar inom samma företag men på olika avdelningar. Respondent 2 jobbar 

inom utvecklingsavdelningen, respondent 1 jobbar med insamlandet av kundinformation. SAS 

är uppdelat i flera avdelningar, alla avdelningarna har ett tätt samarbete och har ett gemensamt 

informationsflöde. Respondent 1 och hens avdelning, Customer Insight Strategy and 

Development, är där all kundfeedback kommer in som berör hela företaget. Respondent 2 

jobbar inom Digital Design, de utvecklar och har hand om SAS digitala tjänster. Intervjuerna 

med de två respondenterna skedde separat den 30:e november och 2:a december på SAS 

huvudkontor i Solna, Stockholm. 

 

Process 

Respondent 2 förklarade deras utvecklingsprocess med figur 3, han ritade den först på en 

whiteboard, sedan skickade han figuren för att visa hur den avdelningen jobbar, den 

nedanstående processen är en helhetsbild över digital design utvecklingsprocess ser ut. 

 

Figur 3: SAS Digital Design utvecklingsprocess från respondent 2, 2016 
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Respondent 2 menar att kunder involveras under flera steg i processen och att kunderna är en 

stor del av när SAS påbörjar en utvecklingsprocess,“And it´s of course a result of user testing 

and feedback from the users” säger respondent 2 (2016) som svar på frågan om vad som oftast 

får igång en ny utvecklingsprocess. Respondenten fortsätter med att säga att kunderna 

inkluderas genom fokusgrupper som de själva genomför på SAS Eurobonus-kunder och från 

feedback och information som kommer från Customer Insight Strategy and Development 

avdelningen. 

 

Under processens gång designas och utvecklas olika prototyper som bearbetas med hjälp av 

feedback från kunder, det kan handla om färgval, placering av knappar eller typsnitt. 

Respondent 2 (2016) menar att en fysisk prototyp inte skapas förens sent i processen, den 

kommer till först vid development stadiet. Efter att prototypen är gjord och fått feedback från 

kunderna går man tillbaka till design stadiet för vidare utveckling, cirkeln går runt tills man är 

nöjd med sin produkt eller tjänst, regelbunden återkoppling och justering av tjänsten genomförs. 

 

Respondent 2 (2016) menar att fördelen med att använda denna typ av process är att man får 

reda på vad kunden faktiskt vill ha, men att de som designar inte kvävs av kunders åsikter. 

Respondent 2 (2016) menar att kundinvolvering är bra men att man i slutändan måste ha 

personal med fingertoppskänsla som kan utnyttja den information som samlas in och finns 

tillgänglig från Customer Insight Strategy and Development avdelningen. 

 

Metod 

Respondent 1 (2016) säger att Customer Insight Strategy and Development avdelningen jobbar 

med telefonsamtal, webbenkäter och fokusgrupper för att samla in information och för att 

inkludera sina kunder. SAS väljer deltagare till sina fokusgrupper ur sin medlemsbank. 

Avdelningen Customer Insight Strategy and Development är kärnan i SAS kundinvolvering, 

det är där all information kommer in och sedan vidarebefordrar  ut den insamlade 

informationen  till de berörda avdelningarna.  

 

Metoderna som används på det två avdelningarna för att samla in information skiljer en del. 

Customer Insight Strategy and Development avdelningen jobbar för det mesta med reaktiva 

metoder,  som webbenkäter, telefonsamtal och fokusgrupper. Men respondent 1 (2016) menar 

att de börjar titta på alternativa insamlingsmetoder såsom exempelvis insight communitys, det 
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handlar om att blir någon typ av co-creation. Fokusgrupperna som används inom SAS består 

av deras Eurobonus-kunder, det innebär att de reser med SAS minst 5 gånger om året. 

 

Respondent 1 (2016) menar att fokusgrupperna är en proaktiv metod, att man kollar på trender 

och vad gruppen har för behov och inte pratar om något specifikt problem, produkt eller tjänst. 

Utan man pratar generellt och utifrån det så analyserar man vilka riktningar diskussionen tagit 

och ser behov som kan uppfyllas utifrån det. 

 

Respondent 2 och Digital Design jobbar med att involvera kunderna och samla information 

med hjälp av enkäter och fokusgrupper men han menar att man också använder sig av lite mer 

proaktiva metoder. Respondent 2 (2016) menar att de bokar regelbundna möten med kunder 

över hela Skandinavien och det går även till gaten och frågar folk direkt på plats, det handlar 

om allt från servicefrågor till digitala lösningar. 

 

Syn på kundinvolvering 

Respondent 1 tycker att kunder ska inkluderas under hela processen. Respondent 2 (2016) 

tycker att det borde inkluderas så mycket som möjligt, men att det ska finnas utrymme för det 

kreativa arbetet. De två menar att kundinvolvering är en viktig del för företag, de menar att 

kunden är företagens livsnäring. Respondent 1 och 2 (2016) ser kundinvolvering som en bra 

sak med flera fördelar för företagen, men de varnar också för att inte bli lurade av de som skriker 

mest och högst, utan man ska ta till sig av informationen och sedan avgöra vad som är nyttigt 

och genomförbart för att tillfredsställa flera än en individ. Respondent 1 och 2 (2016) menar att 

vad en kund säger inte alltid vad hen menar eller vet inte alltid vad de underliggande problemen 

egentligen är. 
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4.2_Nordnet 

”happy customer and all else follows. Vi har det som mantra på Nordnet”  

(Respondent 3, 6/12-2016) 

Intervjun skedde den 6:e december på Nordents huvudkontor i Alvik.Respondenten vi talade 

med på Nordnet har rollen som ”Head of product design”, det är i hans avdelning som nya 

tjänster tas fram, designas och testas. Inom hans avdelning sker både kundinvolvering genom 

reaktiva och proaktiva metoder samt testande av prototyp tjänster som är under utveckling.  

 

Process 

I utvecklingsprocessen jobbar Nordnet genom en process som heter dual track agile, den 

innefattar två steg, en Discovery process och en Deliver process. 

 

 

Figur 4: Agile Dual tracking, figuren ovan är ett exempelmodell för en dual track agile process kommer inte från 

Nordnet. (ProductWarrior, 2016) 

 

Så här beskriver respondent 3 (6/12-2016) dual track agile processen på ett väldigt enkelt sätt, 

”Discovery processen handlar om vad vi ska göra och Delivery processen är hur vi gör det” 

 

Discovery 

Respondent 3 (2016) berättar att discovery stadiet handlar om att upptäcka problem eller 

möjligheter till förbättring, antingen av en nuvarande tjänst eller genom utveckling av en ny 

tjänst. Idéen för dessa utvecklingar kan komma från backloggen, kunder eller anställda. 

Backloggen är där information samlas från tidigare utvecklingsarbeten och är information som 

ska valideras i form av kundtester. Idéer till förbättringar hämtas från olika håll, med ett 
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problemområde fastställt jobbar det efter en metodik som kallas Jobs to be done. Denna 

metodik menar Respondent 3 (2016) bygger på att man låtsas bli anlitade av sina kunder för att 

utföra ett uppdrag som har ett specifikt problem som behöver en lösning. Respondent 3 (2016) 

tog upp ett exempel på ett fall där kunden ansåg att det var svårt att förstå finansiell information 

och med det som problembakgrund jobbade de för att hitta en lösning genom att anpassa 

produkter och tjänster för att kunden enklare skulle förstå finansiell information. I discovery 

stadiet beskriver respondent 3 (2016) att de ofta använder sig av vad han kallar för design sprint 

för att lösa Jobs to be done. Design sprinten bygger på att man inom en vecka går från ax till 

limpa, alltså att man går från idé till färdig prototyp som kunder får testa. För att få ut ett så bra 

resultat som möjligt på den relativt korta tiden sätts ett tvärfunktionellt team ihop som innehåller 

allt från utvecklare, designer till marknadsförare. Detta för att organisationens avdelningar ofta 

jobbar i silos alltså enskilt, men genom att föra samman personer med från olika avdelningar 

med olika kompetenser får man en bättre förståelse för problemet gemensamt och därmed större 

inblick i hur lösningen skulle kunna se ut, dessa team skiftar beroende på vad problemet är. 

Respondent 3 (2016) menar att Discovery processen är till för att samla in och ta till sig 

information från omgivningen och konkretisera ner det till ett färdigt koncept med tillhörande 

prototyp för att sedan gå vidare till Delivery processen. 

 

Delivery 

Respondent 3 (2016) beskriver denna process som betydligt rakare, de koncept och prototyper 

man producerade i Discovery processen tar man vidare till utveckling och man skapar flera 

betaversioner för vidare användartester. Detta görs genom A/B-testing där två versioner testas 

mot varandra för att kunden ska ge feedback på vilken version de föredrar. Visar det sig att 

versionerna inte fungerar som den ska eller inte uppfyller den funktion som är tänkt, därefter 

gör utvecklingsteamet valet om det är värt att fortsätta utveckla versionerna vidare eller om 

konceptet ska ta en vända till genom Discovery processen eller läggas ner helt. All den 

information som samlas in hamnar i backloggen och kan användas som information för senare 

tillfällen eller i samband med andra utvecklingsprojekt. Fungerar betaversion som den är tänkt 

kan den gå vidare till lansering. 

 

Metoder 

Respondent 3 (2016) berättar att involvering av kunder i Discovery stadiet sker via nätbaserade 

enkäter med öppna svarsmöjligheter. Förslag för utveckling kan komma från kunder 

via  userbilla, som är en nätbaserad enkät tjänst där kunder har möjligheten att skicka in 
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feedback via ett knapptryck menar respondent 3 (2016). Mycket av feedbacken kommer in via 

kundtjänsten där kunder beskriver problem som de har, dessa ses som smärtpunkter. Då 

kundtjänsten ständigt är aktiv kan vi hela tiden se vilka problem som kunder stöter på. 

 

Respondent 3 (2016) berättar att de inte använder sig av några fokusgrupper då de anser att det 

enbart blir grupptänk. Utöver det berättar respondent 3 (2016) att de jobbar mycket med 

kvalitativa intervjuer för att samla in kunskap till discovery processen. Dessa person till person 

intervjuer sker i kundens egen kontext, vanligtvis i deras eget hem. Intervjuaren följer ett 

intervjuprotokoll med en generell struktur men respondent 3 (2016) menar att det är mycket 

upp till intervjuaren att både hålla i intervjun samt sammanställa den information som kommer 

ur intervjun. Det är researcherns tolkning av intervjun som är analysen och respondent 3 (2016) 

berättar själv att när han var ute och intervjuade, ”desto mer intervjuer du gör, desto mer 

mönster börjar du se, sen blir analysen av det ganska enkel” (Respondent_3, 6/12-2016). 

 

Varje kvartal skickas även en MPS enkät ut till kunder, det är en nätbaserad enkät för mätning 

av kundnöjdhet, respondent 3 (2016) menar att den hjälper företaget att se hur nöjda kunderna 

är, hur många som skulle rekommendera Nordnet till sina vänner och om de har eventuella 

förbättrings- eller utvecklingsförslag. I mps:en finns även många öppna frågor, respondent 3 

(2016) säger att informationen sedan skickas ofiltrerat vidare till utvecklingsavdelningen de 

väljer ut vad för information som används. Detta är metoder som används för insamling av data 

för uppstart användning i Discovery processen. 

 

När det sedan kommer vidare till Delivery processen blir involverandet av kunder mer reaktivt. 

Respondent 3 (2016) säger ”från Discovery så kommer det ju in idéer och sen kör man design 

sprint och så där och så får man en prototyp och när den är klar och validerad ur ett 

användarperspektiv så går det in i utveckling”. I Delivery processen handlar det om att skapa 

och testa, då blir metoderna mer reaktiva och det handlar mer om att samla in feedback, genom 

A/B testing som beskrevs tidigare i empirin. 

 

Syn på kundinvolvering 

Respondent 3 (2016) säger att det är viktigt att ta in åsikter från kunder för annars baserar man 

enbart sina utvecklingssteg på magkänsla utan någon koppling till marknaden eller 

verkligheten. Att sätta sig in i kunden och förstå den i deras situation och kontext är viktigt för 

hur kan man lösa ett problem för någon om man inte förstår eller är medveten om deras 
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situation. Utan vetskap om kunden risker tjänsten att bli fel och inte uppfylla det behov som 

kunden har. Den nackdel som respondent 3 (2016) tar upp är att man måste skilja på lösningen 

och problemet, kunden är expert på att hitta lösningen men inte roten till problemet. Detta gör 

att man kan bli missledd om man inte är vaksam och filtrerar information som kommer in. 

Lyssnar man på den som skriker högst och gör som den vill risker man att hamna fel, vilket har 

hänt vi ett antal gånger. Det som respondent 3 (2016) påpekar är att all den kundkunskap som 

samlas in måste analyseras och inte bara tas vid orden. Därför är det viktigt att använda sig av 

det five why´s metoden. ”man måste alltså fråga why fem gånger i rad, varför har dom det 

problemet? Så man skalar liksom lök, då får man ner blicken, men ser neråt vad man vill 

åstadkomma, det är problemen som är intressant det är inte lösningen.”(Respondent 3, 6/12-

2016) Nordnets mål är att ha så nöjda kunder som möjligt och för att få det måste Nordet förstå 

dem och deras behov, genom det hoppas respondent 3 att kunder rekommenderar de som bank 

till familj och vänner, vi vill komma åt den kedjeeffekten menade respondent 3 (2016). 
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4.3 Myndighet 

Respondent 4 intervjuades på hens kontor den 15:e december 2016. Respondent 4 önskar att 

både myndigheten och hen själv skall vara konfidentiella. Därav kommer vi inte uppge någon 

specifik information om hens roll eller myndighetens arbetsområde. 

 

Process

 

Figur:5 Myndighetens utvecklingsprocess (Respondent 4, 2016) Svartmarkering döljer känslig information. 

 

Respondent 4 (2016) berättar att de har något som de kallar en tillverkningsprocess som visas i 

figur 5 ovan. Då myndigheten har hand om känslig information som behandlas av deras tjänster 

blir utvecklingsprocessen för dessa väldigt strikt. På grund utav att det finns mycket regler och 

krav som måste följas i utvecklingen av nya tjänster. Även faktumet att myndigheten måste 

vara öppen för alla och att de måste hantera varje ärende på samma sätt, det gör att processen 

måste vara stel utan möjlighet till flexibilitet då de riskerar att hamna i en situation där någon 

aktör anser sig blivit orättvist behandlad eller förbisedda. Myndigheten styrs av direktiv som 

kommer ovanifrån exempelvis från regeringen, vissa mindre utvecklingsförslag kan komma 

från aktörer eller allmänheten. Därav har myndigheten strikta regler för hur behov får fångas 

in, hur de får realiseras och hur lösningarna får implementeras rent tekniskt. Aktörer kontaktas 

och informeras om den planerade förändringen eller nya utvecklingen, där aktören har chans 
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att komma med åsikter eller övrig feedback till myndigheten. Men som myndighet har man 

ändå ett krav på sig att följa direktiven uppifrån. Utvecklingsteamet får börja jobba fram en 

lösning eller en prototyp för att presentera för aktörerna i referensmöten, där utvärderas och 

testas prototypen för vidare utveckling. Efter framtagningen av en ny tjänst som möter alla krav 

och regler får den färdiga tjänsten testas. Om aktörerna godkänner tjänsten och inga brister 

hittas under testandet lanseras tjänsten. Tjänsten bevakas kontinuerligt och eventuella problem 

som dyker upp uppmärksammas och uppdateras för att hålla tjänsten aktuell och 

användarvänlig.  

Metod 

Respondent 4 (2016) menar att de metoder som används för att inkludera aktörer är 

referensmöten. Det är möten som sker med aktörer eller blivande aktörer, som sker på en 

regelbunden bas, möten sker hos myndigheten. Mötena menar respondent 4 (2016) är väldigt 

givande för båda parter. Det handlar om att se hur de två parterna kan lära sig av varandra och 

hitta en fungerande symbios. Respondent 4 (2016) menar att alla möjliga typer av frågor kan 

dyka upp, det kan handla om helt nya idéer och tankar men det kan också handla om att visa 

upp en prototyp, till att förmedla synpunkter. Mötena genomförs under hela processen och även 

uppföljningsmöten sker. 

 

Som myndighet har man skyldighet att ha en viss nivå av öppenhet menar respondent 4 (2016), 

en enhet på myndigheten jobbar med att samla in kundrespons, den enheten är centrum för all 

slutkundsfeedback, den informationen som kommer in dit skickas sedan vidare ut i 

myndigheten. Det handlar främst om telefonsamtal, mail och en viss del enkäter. 

 

”Det kommer ju in på två sätt, antingen vi service test som hanterar inkommande ärenden som 

rör våra tjänster och som myndighet har man skyldighet att ha registratur, så det kan komma 

in varifrån som helst kan man säga, det är invånarna, eller medborgarna, vi själva, kommer in 

med dilemman, kommer in med synpunkter, frågor och annat via det här kanalerna” 

(Respondent 4,  2016) 

 

Syn på kundinvolvering 

Respondent 4 (2016) menar att involvera kunder är viktigt, man bör göra det för att få ut så bra 

resultat som möjligt, men hen inser och menar också på att som myndighet, trots att man har en 

viss skyldighet att vara öppna så är det svårt att involvera kunder i alla steg delvis på grund av 
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regler. Hen identifierar kundinvolvering som en styrka hos företag om det sköts på rätt sätt, om 

företag använder informationen rätt och lär sig ta reda på vad som är bra information och vad 

som inte är konstruktivt.  Hen har erfarenhet av att personer gillar att klaga på myndigheter 

egentligen bara för att de är en myndighet, sådana klagomål ger inte organisationer eller företag 

något att jobba med. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin och teorin ställas mot varandra för att se 

likheter och motstridigheter. 

 

5.1 SAS 

Process 

SAS digital design jobbar genom en process som består i återkommande steg. Man skulle kunna 

säga att processen har 6 steg, med 3 huvudsteg och 3 mindre teststeg. Teststegen handlar om 

att testa prototyper på kunder för att samla in feedback och eventuella förändringsmöjligheter, 

för att sedan gå tillbaka till föregående huvudsteg för ytterligare informationsinsamlande och 

utvecklande.  

 

De 3 stora stegen 

Steg 1 hos SAS Digital Design handlar om att genomföra undersökningar på kunder. Steg 1 i 

SAS process påminner till stora delar om Kristensson et al. (2014) processteg förstå och 

fokusera, samt Alam (2002) steg 1, 2 och 3. Kristensson et al. (204) samt Alams (2002) process 

delar handlar om att involvera kunderna för att försöka förstå vad kunden vill ha, vad kunden 

anser skapa värde, samla in idéer och analysera informationen. Stegen handlar om att identifiera 

vad för typ av värdeskapande som ska tas fram, man måste skapa ett mål för vad man hoppas 

processen ska uppnå. SAS Digital Design saknar den målbilden från början, utan man jobbar 

med en mer lös slutbild och har en flexibel målbild, processens kan ta hela tiden ta olika vägar. 

 

Steg 2 hos SAS Digital Design handlar om att idéer och börja skissa på lite mer utvecklade 

prototyper, efteråt genomförs tester av typsnitt och andra mer praktiska grafik relaterade 

problem.  

 

Steg 3 hos SAS går ihop med deras steg 2, det handlar om själva utvecklingsfasen, det är i steg 

3 en faktisk prototyp utvecklas, man kan se likheter med Kristensson et al (2014) steg Bygga 

samt Alam (2002) steg 4 till 10. Bygga handlar om att orkestrera, pröva och standardisera och 

Alams steg handlar om att tillsätta rätt projektgrupp, utforma en affärsanalys samt göra 

marknadstester. SAS Digital Design menar att sista steget färdigställer utvecklingsprocessen, 

resultatet testas och genom feedbacken utvecklas tjänsten vidare, cirkeln går runt och 

kontinuerliga uppdateringar av tjänsten göra allt eftersom feedback kommer in. SAS Digital 
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Design jobbar inte med att göra upp affärsanalyser eller marknadstester, vilket är två saker 

Alam (2002) tar upp i sin process, utbildning och kommersialisering är ytterligare två punkter 

som inte SAS Digital Design jobbar med i sin process. 

 

Metod 

SAS Digital Design arbetar med olika metoder för att involvera kunder, det handlar om enkäter 

och fokusgrupper, vissa andra metoder används ibland, såsom bokade möten över hela 

Skandinavien och även intervjuer med personer vid gaten. Involveringen av kunderna sker 

kontinuerligt under en utvecklingsprocess. Alam (2002) menar att kunder ska involveras under 

hela processen, men de viktigaste punkterna är idégenerering,  utformning av tjänsten och i 

testfasen. 

 

Enligt Kristensson et al. (2014) och Alam (2002) borde man arbeta med proaktiva metoder för 

att få en bättre förståelse för kundernas verkliga behov, proaktiva metoder handlar enligt 

författarna om att komma till kundens kontext, att få en bättre och verklig bild av kundernas 

behov. SAS Customer Insight Strategy and Development har börjar titta på lite mer proaktiva 

metoder, såsom insight communities för att utveckla sitt arbete med kunden i co-creation, men 

använder sig idag av mer reaktiva metoder. SAS Digital Design använder sig av enkäter men 

också av lite proaktiva metoder som exempelvis möten som sker i kundens kontext. 

 

Sandén (2007) menar att processtiden kan kortas ner om kunder inkluderas, men att det måste 

hanteras på rätt sätt. SAS Customer Insight Strategy and Development arbetar med kundinsyn, 

de tar emot kundfeedback genom samtal, enkäter och internundersökningar för hela företaget, 

sedan skickas informationen ofiltrerad till de olika avdelningarna på SAS.  

Syn på kundinvolvering 

Synen på hur SAS arbetar med kundinvolvering skiljer sig åt hos de två SAS respondenterna, 

men hur de två ser på hur man borde arbeta med kundinvolvering överlag stämmer bra överens 

med vad Carbonell & Rodriguez-Escudero (2014) Alam (2002) menar, involverande av kunder 

ger företag en unik chans att skapa differentierade tjänster som uppfyller kundens behov. 

 

Sandén (2007) menar att om man använder sig av kundinvolvering ökar chansen för företag att 

skapa sig en viss lojalitet bland sina kunder, de kan välja att stanna kvar hos företaget om de 

känner sig uppskattade eller delaktiga. SAS arbetar genom ett kundsystem, de frågar befintliga 
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kunder om de vill delta i undersökningar eller möten, ett tillfälle att ge sina åsikter om allt från 

service till tjänster. 
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5.2 Nordnet 

Process 

Nordnets dual track agile process och de två processer vi valt att beskriva i teorin ser väldigt 

annorlunda ut, men trots det finns de kopplingar mellan dem då processtegen är liknande men 

är placerade på olika ställen i processen. Respondent 3 (2016) talar om att det första steget i 

discovery processen handlar om att upptäcka problem eller finna förbättringsområden, alltså att 

definiera ett fokusområde för förändringen. Detta ser man både i Kristensson et al. (2014) första 

steg fokusera samt i Alam (2002) strategisk planering som är det första steget i Alams 10-stegs 

process. Då Nordnet använder sig av design sprints i utvecklingen av sina tjänster blir processen 

betydligt mer skild från de teoretiska processerna. Design sprinten fångar in hela Kristensson 

et al. (2014) förstå och bygga faser exkluderat standardisering. Samma analys kan göras till 

Alam (2002) process där steg 2-8 täcks in under design sprinten då idé förvandlas till koncept 

som slutar i en prototyp som är testad men inte lanserad. Det som ska kommas ihåg är att 

Nordnets process i sin struktur är lös och kan nästan ses mer som en lärandeprocess där man 

hela tiden testar och utvärderar resultat och ser alla misslyckanden som lärdomar och sparar de 

i backloggen. Detta kan man tyda från när respondent 3 (2016) pratade om att de inte är rädda 

för stora förändringar, men om de anser att de gått åt fel håll eller inte tror att det kommer uppnå 

det önskade resultatet vågar de lägga ner projektet och ser projektet som en lärdom. Kristensson 

et al. (2014) menar på att en tjänsteutvecklingsprocess är en levande process som svänger fram 

och tillbaka och att det inte finns en fast form för hur man ska gå tillväga utan att man måste 

hitta sin egen väg genom processen för att förändringen ska uppnå det uppsatta målet. 

Respondent 3 (2016) beskriver delivery processen som en process där alla lärdomar och tester 

som gjorts under discovery fasen sätta ihop och ett komplett koncept sätts ihop och utvecklas 

samt testas, detta för att göra den nya utvecklingen klar för lansering. Jämför man det med 

Kristensson, Gustafsson, & Witell (2014) modell ser man att Nordnet går tillbaka och går 

igenom hela bygga fasen igen men denna gång går man hela vägen till standardisering. Ser man 

till Alams process går delivery processen genom steg 6-10, man utformar den färdiga 

prototypen till en fullt fungerande version och tar den vidare genom teststegen ytterligare en 

gång innan den nya tjänsten kommersialiseras.     

 

Metoder 

Nordnet använder sig primärt utav vad Kristensson et al. (2008) och Sandén (2007) kallar för 

reaktiva metoder, alltså studerar, försöker upptäcka och förstå kundernas outtalade behov, för 

att finna vägar att tillfredsställa de. Respondent 3 (2016) beskriver tre reaktiva metoder som de 
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använder för att samla in kundinformation till discovery processen, dessa är enkäter genom 

userbilla , kundklagomål och feedback från kundtjänst, och MPS undersökningar. Ser man till 

Nordnets användning av proaktiva metoder pratade respondent 3 (2016) om hur de arbetar med 

att hålla kvalitativa djupintervjuer i användarens egen kontext, oftast hemma hos kunden. 

Samtidigt som dessa intervjuer har en viss struktur är de samtidigt öppna för att kunden själv 

ska få belysa områden som de anser viktiga, samtidigt som respondent 3 (2016) lägger tyngd 

på att det är intervjuaren som gör tolkningen av materialet men det som är intressant är de 

mönster som uppenbarar sig. Alam (2002) ser alla dessa metoder som kundinvolvering men 

olika nivåer av involvering. Nordnet samlar in kunddata genom Alams (2002) fyra nivåer, (1) 

det är passiva mottagare av feedback från kundtjänsten, (2) använder sig av enkäter för att få 

svar på specifika områden samt (3) djupintervjuer på kunder för att få en mer omfattande 

uppfattning av kunds behov. Enligt Alam (2002), Kristensson et al. (2014), Sandén (2007) och 

Matthing et al. (2004) ger dessa metoder bortsett från djupintervjuer enbart ger möjligheter till 

att skapa inkrementella förändringar då informationen man samlar in är validerade för om 

utvecklingen går åt rätt håll eller inte. Detta då kunderna endast reagerar på nuvarande tjänster 

och ger sin åsikt om de gillar den eller inte.  Användandet av djupintervjuer ger Nordnet en 

möjlighet till att få en djupare förståelse för sina kunder och hoppas upptäcka latenta behov. 

Nordnet möter även Alam (2002) högsta nivå av involvering representation, då kunder är 

delaktiga kontinuerligt genom hela processen. Från att vara med att idégenerera till A/B – 

testandet i slutet av delivery processen. Alam (2002) belyser att de viktigaste stegen är att 

involvera kunder i idégenerering, utvärdering och test av tjänsten. 

 

Det som respondent 3 (2016) tar upp som är intressant är att de på Nordnet ständigt ifrågasätter 

kunderna genom att granska den information som kommer ifrån dem genom att fråga sig varför, 

det genom användandet av five why metoden. Med detta försöker Nordnet se förbi lösningen 

och snarare försöker hitta grunden för problemet som går att likna med vad Slater & Naver 

(1999) och Von Hippel (2006) pratar om med latenta behov, som kunden själv inte kan uttrycka 

med ord. Genom att vara kritisk mot kundinformation och försöka se förbi det uppenbara tror 

vi att man kan hitta de verkliga smärtpunkterna som ligger begravt under ytan. 
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Syn på kundinvolvering 

Alam (2002), Kristensson et al. (2014) och Carbonell & Rodriguez-Escudero, (2014) menar att 

genom kundinvolvering blir tjänsten mer kundfokuserad och har betydligt större möjlighet att 

bemöta de behov och krav som ställs från kunden. Respondent 3 (2016) har samma uppfattning 

och menar att kunden måste inkluderas då det utgör kärnan för verksamhetens lönsamhet, 

framgång och det lyckas man med om man vet vad kunderna efterfrågar och inte basera sin 

utveckling på magkänsla. Vidare har Nordnet en tro på att om kunden är involverad i 

utvecklingen ökar chansen till att få nöjdare kunder vilket organisationen har som ledord, om 

man ska tro vd:n. Alam (2002) lyfter fram kundnöjdhet som en av hans fördelar med 

kundinvolvering, då nöjda kunder sprider budskapet vidare och stärker genom det 

organisationen marknadsandel. Genom detta får organisationen även starkare och långsiktiga 

kundrelationer som även skapar lojalitet då kunden får känslan av delaktighet menar Alam 

(2002) och Sandén (2007). Det är de fördelar Nordnet hoppas få ut genom involvering av deras 

kunder i utvecklingsprocesser menar respondent 3 (2016). 
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5.3 Myndighet 

Process 

Respondent 4 (2016) beskriver process som stel då många lagar och krav måste följas både från 

myndighetens sida och de aktörer som myndigheten samverkar med. Då direktiven för stora 

förändringar kommer uppifrån i organisationen, finns det egentligen inget första steg som kan 

liknas med Kristensson et al. (2014) fokusera eller Alam (2002) Strategisk planering då det 

steget sker utanför myndighetens organisation. Därmed finns det inte heller någon fas i deras 

process som är dedikerad till att samla in kunskap om slutkunden och deras behov. Det enda 

som kan liknas med detta är att den kundrespons som kommer in genom myndighetens 

kundtjänst. Men då myndigheten måste följa de direktiv de får och i första hand uppfylla det 

kraven som medföljer, detta gör att kundrespons inte kan utnyttjas fullt ut menar respondent 4 

(2016). Myndighetens utvecklingsprocesser påbörjas och består enbart av Kristensson et al. 

(2014) bygga fas, då myndigheten sköter utvecklingen för att passa in den tjänsten och få den 

att fungera ihop med det övriga systemet. Den prototyp på tjänsten som produceras testas på 

nuvarande aktörer för att få in feedback, det sker kontinuerligt under hela processen genom 

referensmöten och aktörerna validerar att den nya tjänsten eller systemet fungerar som det är 

tänkt. Om det uppfyller de lagar som myndigheten är skyldiga att följa och är inom ramen för 

direktiven och uppfyller de behov som är ansett, samtidigt som aktörerna är nöjda. Är alla dessa 

kriterier uppfyllda kan den nya tjänsten eller systemet lanseras. 

 

Metoder 

Myndigheten använder sig främst av referensmöten med aktörer som sker på myndighetens 

kontor. Det handlar om att aktörerna kommer dit på ett möte som kan ta upp varierande ämnen, 

allt från problemdiskussionen till feedback på en prototyp från ena parten. Det kan liknas med 

djupintervjuer, vilket Kristensson, et al. (2014) förklarar ger företag chansen att samla in en 

djupare förståelse för det verkliga behovet. 

 

Alam (2002) menar att kunder ska inkluderas under hela processen, men att vissa steg är mer 

avgörande än andra. Myndigheten har en viss begränsning när det kommer till deras in 

involveringsgrad, myndigheten har en skyldighet att vara öppna mot allmänheten, så 

insamlande av information sker genom klagomål via telefonsamtal, mail eller webbaserade 

undersökningar. Enligt Kristensson et al. (2014) är sådana metoder reaktiva, de handlar mer om 

att samla information för uppdatering eller utveckling av en redan befintlig tjänst. Matthing et 

al. (2004) menar att enkäter och liknande reaktiva metoder riskerar att bara lyfta fram små 
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förbättringar. Myndigheten har inte någon direktkontakt med slutkund under 

utvecklingsprocessen utan har sin kontakt med aktörer som sedan har kontakt med slutkunden. 

Sandén (2007) menar att om man inkluderar kunder kan processtiden från idé till marknad 

förkortas. 

 

Syn på kundinvolvering 

Myndigheten har som mål att hjälpa slutkunden, därmed blir det viktigt att förstå sig på 

aktörernas behov, då de som har kontakt med slutkunden. Alam (2002) pratar om långsiktiga 

förhållanden, att den typ relation mellan företag och kund ger fördelar för organisationer. 

Myndigheter har inte samma typ av behov av att locka kunder till sig, utan lägger mer fokus på 

att göra helheten nöjd genom att samarbeta med olika aktörer. Då aktörerna är med i processen 

och ger kontinuerlig feedback och samtidigt får en inblick i hur den tjänsten eller systemet 

kommer att fungera, de är då redan delvis vana och har förståelse för tjänsten eller systemet när 

den lanseras. De är en av fördelarna som Alam (2002) tar upp, att genom kundinvolvering får 

man chansen att utbilda sina aktörerna innan lansering vilket förenklar marknaden att acceptera 

och ta till sig den nya tjänsten. 
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6. Diskussion och Förbättringspunkter 

I detta avsnitt kommer vi diskutera och föreslås förslag på hur organisationerna kan utveckla 

sitt arbete med kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocesss utifrån teorin.  

 

6.1 SAS 

Man kan se likheter mellan teorin och vad som görs på SAS Digital Design och Costumer 

Insight Strategy and Development, när det kommer till involvering av kunder. Men kan också 

se en skillnad som är begriplig, då SAS är uppdelad i avdelningar som har olika funktioner, 

som marknads-, utvecklings-, kundtjänstavdelning och liknande avdelningar. Processerna som 

tas upp i teorin skiljer sig lite, speciellt Alam´s 10 steg, de inkluderar exempelvis affärsanalys, 

kommersialisering och marknadstest, sådana områden berör inte SAS Digital Design. Vi anser 

att Digital Design process är annorlunda i jämförelse med Alams 10-steg. 

Kristensson, Gustafsson och Witells processmodell är mer passande för SAS Digital Design, 

om man inte ordagrant bryter ner varje steg i den processen är den väldigt lik hur Digital Design 

avdelningen jobbar med utvecklingen av sina digitala tjänster. 

 

Bilden vi fick av SAS är att de tidigare har varit väldigt inne på den varudominanta logiken 

men att företaget börjar röra sig mer mot tjänstelogiken, det märkte vi tydligt när vi såg hur de 

arbetar med att involvera sina kunder. De har tidigare arbetat mycket med enkäter och vad vi 

och teorin kallar reaktiva metoder som samlar in åsikter om redan utvecklade tjänster och inte 

samla in hjälp för att utveckla nya tjänster, men vi uppfattade det som att de metoderna börjar 

ändras, då båda respondenterna i SAS antydde på den förändringen. De menade att företaget 

höll på att utveckla nya metoder för involverandet av kunder genom exempelvis insight 

communities. De metoderna passade mer ihop med vad den insamlade teorin menade var bra 

metoder för insamlandet av pålitlig kundkunskap, det handlar om proaktiva metoder. Tar 

företaget mer kontakt med marknaden, gör kunderna till en större del av utvecklingsprocessen 

så finns det bättre möjligheter till att skapa differentierade tjänster.  

Den teori vi presenterat i uppsatsen anser vi visar att det finns förbättringspunkter som kan 

hjälpa SAS Digital Design och Customer Insight Strategy and Development. Vi har förstått att 

man inte kan ta teorin och tillämpa i praktiken hur som helst, inte heller kan praktik visa vad 

teorin visar. Man kan ta det ena och applicera till det andra, men man måste vara beredd på att 

anpassa teorin eller praktiken. 
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  Mer proaktiva metoder, arbeta mer med kunden i utvecklingsstadiet. Utveckla mötena vid 

gaten, mer liknande koncept med mer utvecklade och genomtänkta frågor. 

(Kopplat till Kristensson, Gustafsson och Witell 2014; Kristensson, Matthing och Johansson, 

2008; Sandén, 2007; Alam, 2002) 

 

  Ge varje avdelning en större möjlighet att arbeta tvärfunktionellt för att skapa en bättre 

förståelse för varje tjänst genom hela företaget, det skulle ge bättre service genom hela 

företaget. 

(Kopplat till Alam, 2002) 

 

  Fortsätt utveckla Communitys som respondent 1 pratade om, ger kunden möjlighet att känna 

sig hörd, får en till nivå av involveringen, inte lika stel som en enkät. 

(Kopplat till Respondent 1) 

 

  Jobba mer med kundinvolvering för att förbättra kundrelationer som leder till ökad 

kundlojalitet. 

(Kopplat till Alam, 2002; Sandén, 2007) 
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6.2 Nordnet 

Det finns många likheter mellan de steg som finns i de teoretiska tjänsteutvecklingsprocesserna 

och Nordnets process. De visar att en tjänsteutvecklingsprocess i sitt innehåll tenderar till att 

vara generellt relativt lika. Det som skiljer sig åt är hur stegen både används och appliceras i 

sitt användande. De teoretiska processerna är mer raka medan Nordnets process tar flera varv 

runt utvecklingen och är en ständigt lärande process som är levande och adapterande till 

problem som kan uppstå. Kristensson, Gustafsson och Witell talar om att deras process även 

följer en liknande stil att vara flexibel till omständigheter, men flexibiliteten är inte lika tydligt 

i jämförelse med den dual track agile process som Nordnet använder sig av. Användande av 

Nordnets process tror vi är bra för både utvecklandet av tjänster och vi ser fördelar med hur 

man kan involvera kunder i denna process. Vi anser att denna process ger många möjligheter 

att använda sig av kundinsikter, då den i grunden ses mer som en lärandeprocess där 

organisation lär både av och med sina kunder under utvecklingsgång.    

 

Nordnet jobbar med kundinvolvering i sin tjänsteutvecklingsprocesses och inkluderar kunderna 

på rätt ställen om man ser till teorin. I discovery processen så är kunder involverade både i 

idégenerering, design och utvärdering genom flertalet reaktiva metoder som menar att stödja 

arbete med tjänsteutvecklingen genom att fungera som ett validerande stöd, detta för att försäkra 

sig om att kundens uttalade behov blir bemötta. Som vi nämnt tidigare fungera reaktiva metoder 

bäst för att just snappa upp uttalade behov eller förslag på lösningar men är sämre på att hitta 

latenta behov. Nordnet använder djupintervjuer som en proaktiv metod för att försöka hitta 

mönster och latenta behov hos sina kunder, genom frågor och observationer i kundens egen 

miljö. Den uppfattning vi får är att Nordnet själva försöker upptäcka latenta behov genom att 

använda sig av five why metoden på all insamlad information och på detta sätt försöker skapa 

en djupare tolkning av kundinformationen. Det finns en stor risk med att organisation själva 

försöker lista ut vad kunds behov är det gör att risken att gå åt fel håll i utvecklingen av nya 

tjänster blir större. Då delivery processen enbart utvecklar de koncept och prototyper som 

kommer validerade från discovery processen finns det inget behov att involvera kunder i mer 

än användartester, de använder A/B testande, detta anser vi räcker som involverade i denna 

process. 

 

Med den teori vi presenterat i uppsatsen samt med hjälp av analysen anser vi att det finns 

förbättringspunkter som kan hjälpa Nordnet i sin vidare utveckling av deras kundinvolvering  

·          
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  Jobba med att utveckla flera proaktiva metoderna för att försöka hitta latenta behov, inte 

enbart förlita sig på tolkning av five why metoden. 

(Kopplat till Kristensson, Gustafsson och Witell 2014; Kristensson, Matthing och Johansson, 

2008; Sandén, 2007; Alam, 2002) 

 

  Använd kundinvolvering som ett verktyg för att utbilda kunder i nya tjänster för att 

påskynda marknadsacceptans samt spridningen av tjänsten. Detta kan även leda till mer 

delaktiga och lojal kunder. 

(Kopplat till Alam, 2002; Sandén 2007)   

 

  Behålla tvärfunktionella teamen längre än för ett projekt, låt personerna lära känna varandra 

bättre. Men veta när det är dags att byta. 

(Kopplat till Alam, 2002) 

 

 

  



43 

 

6.3 Myndighet 

Vi ser ett problem med hur myndigheten jobbar, eller egentligen hur de tvingas jobb på grund 

av regelverk. Likadant som SAS har myndigheter en uppdelning inom organisationen, men vi 

fick en bild av att myndigheten jobbade lite över avdelningarna. Själva utvecklingsprocessen 

över hur de jobbar är svår att försvara eller kritisera utan att gå in på regelverket bakom. 

Speciella omständigheter göra att de två processerna i teorin blir svåra att direkt-applicera i 

verkligheten.  

Myndigheten har på grund av de regelverk och direktiv som det jobbar efter svårt att involvera 

sina slutkunder då deras process enbart består av en utvecklingsfas av givna direktiv där aktörer 

deltar genom hela utvecklingen. Då myndigheten inte har möjligheten att jobba med projekt 

från idé till färdig tjänst blir möjligheterna för kundinvolvering betydligt mindre i jämförelse 

med de privata sektorn. 

Myndigheten tvingas hålla en viss öppenhet mot allmänheten men begränsas då de också måste 

följa ett strikt regelverk, men att samla in information från deras kunder är fortfarande en viktig 

del, privata företag behöver sina kunderna för att överleva, myndigheten lever inte i den 

verkligheten, då aktörer tvingas till samarbeten med myndigheten för att få vara verksamma i 

Sverige. Metoderna som myndigheten använder är främst möten med olika aktörer, man skulle 

kunna kalla det en proaktiv metod då mötena dels sker kontinuerligt under processen, innan den 

börjar tills efter den slutat. Trots att den avdelningen av myndigheten vi intervjuade inte har 

direkt kontakt med slutkund så finns det information från allmänheten genom kundtjänst. 

 

Regelverk och andra hinder gör att myndigheten är en speciell typ av organisation som inte kan 

jobba hur fritt de vill, men trots det anser vi att teorin i denna uppsats kan hjälpa myndigheten 

förbättra sitt sätt att arbeta med kundinvolvering till viss del. 

 

  Även om myndighetens främsta kund är olika aktörer anser vi att lite kontakt med slutkund 

inte skulle skada för utvecklingsprocessen och låta dem delta i den mån som regelverket 

tillåter. 

(Kopplat till Alam, 2002; Sandén 2007) 

 

 



44 

 

  Gör upp en mer utvecklad process som gör att man inte måste jobba på samma sätt vid varje 

ny utvecklingsprocess. 

(Kopplat till Kristensson, Gustafsson och Witell 2014; Alam, 2002) 

 

  Jobba tvärfunktionellt mellan avdelningarna på myndigheten, skapa bästa möjligheten för att 

samla kunskap utan att behöva involvera slutkund som regelverk förhindrar. 

(Kopplat till Alam, 2002)  
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7. Slutsats och Vidare forskning 

I detta avsnitt avlustar vi uppstasen genom att sammanfatta det framtagna resultatet och och 

ge förslag på områden som vi anser behöver vidare forskning. 

 

7.1_Slutsats  

Uppsatsen syftar till att se hur teori och praktik skiljer sig och hur teorin kan hjälpa i praktiken. 

Vi har sett genom tre olika organisationer, utan att jämföra hur deras utvecklingsprocesser ser 

ut, vi har sett likheter och skillnader från vad företagen gör och vad teorin säger att man kan 

göra. Vi har sett att involveringen av kunder börjar bli allt mer vanligt och att respondenterna i 

uppsatsen har alla identifierat vikten av att inkludera kunder i utvecklingsarbetet, än det varit 

tidigare. Men vi har också sett att även om man börjar tänka mer på kunderna och deras åsikter 

så har organisationen i uppsatsen en tendens att fortsatt använda sig av de insamlingsmetoder 

som de använt av sig sen tidigare när involveringen inte var lika hög. Alla organisationer i 

uppsatsen jobbar med någon form av kundinvolvering med hög eller låg nivå av involverande, 

metoderna som tidigare nämnts tidigare i uppsatsen varierar i involveringsgrad. 

 

Men uppsatsen visar ändå att de praktiska kan ta lärdom av teorin, men att man inte kan göra 

en ren applicering utan man måste justera teorin efter verkligheten då allt inte är svart och vitt 

i praktiken. Teorin som uppsatsen tar upp anser vi visar att organisationerna kan utveckla sina 

metoder och sina processer på flera punkter, dessa punkter tas upp i avsnittet 

förbättringspunkter. Men de handlar om att förnya och anpassa sina metoder efter den nya 

kundfokuserade marknaden, lära sig att förstå det underliggande problemet hos kunden för att 

ge organisationen den bästa valutan av kunden. 

 

7.1 Vidare forskning 

Ett område som vi saknar forskning inom är hur man kan skapa större förståelse kring proaktiva 

metoder och hur det kan appliceras i en tjänsteutvecklingsprocess. Proaktiv involverings 

metoder är ett svårt område att forska kring då det inte finns något rätt eller fel svar men är ett 

forskningsområde som vi ser behöver utforskas mer. Både för vetenskapens skull men även för 

att skapa en bättre förståelse för organisationer i hur det kan använda dessa metoder för att 

ytterligare förstå sina kunder och deras behov. 
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Vi ser även att mer forskning kring myndigheter och hur de har möjlighet eller hindras av deras 

regelverk i involverandet av kunder och hanterandet av kundinformation och lära sig av det. 

Problemet är då det finns mycket krav och lagar att följa men man tycker ju ändå att tjänsten 

som leverans till medborgarna borde vara det som prioriteras högst så mer resurser borde läggas 

på att luckra upp system för att möjliggöra för kunder att bli involverade i myndigheters 

utvecklingsprocesser.    
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Idélbox
Idéer, åsikter och 

förslag samlas in från 
alla avdelningar i 

organsationer, alla har 
tillgång.

1. Design sprint.
Tvärfunktionella team sätts 

ihop, letar efter lösing, 
arbetar över en kortare 
persiod med skapa flera 

prototyper. Bjuder in kunder 
att delta i uteckling, genom 

deltagande i 
arbetsprocessen, via närvaro 

eller annan källa.

2. Alfatesting
Prototyper testas på 

kunder (som inte 
deltog under 

utvecklingen), åsikter 
samlas in och 

förändringar görs

3. Sluterversions-
testning.

Sker med hjälp av 
kunder via 

djupintervjuer och 
A/B- Testning. Sista 

felen justeras 

4. Lansering
Slutversion ut på 

markanden

8. Innovationsbidrag (Egenskapad process) 

 

 

  

Samtal, enkäter med 

åsikter och klagomål 

in till idélådan 

Åsikter och 

feedback som 

inte används 

skickas vidare. 
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8.1Processförklaring 

Denna process är skapad utifrån våra kunskaper och uppsatsen teori, empiri och analys. Två 

ledande begrepp för processen är, tvärfunktionella team och kontinuerligt involverande av 

kunder. Det handlar om att få ut max av sina kunder, låt de delta under processen, fysiskt och 

med åsikter. Använd fokusgrupper, djupintervjuer och gå till kundenskontext och för en dialog 

med dem, allt som ger kunden en chans att göra sin röst hörd. Jobba med tvärfunktionella team, 

för att utnyttja hela organisationens kompetens. 

 

Idébox 

Idéboxen är inget steg, utan snarare ett verktyg. Det handlar om en databas där all feedback från 

kunder eller samarbetspartner kommer in. Det är en plats där alla åsikter, kritik, förslag eller 

annat som rör en tjänst, produkt eller organisationen i helhet samlas. Informationen kan komma 

från vilket håll som helst, vilken avdelning som helst, via enkäter, intervjuer, från personalen 

själv, telefonsamtal eller liknande. Informationen kommer från alla avdelningar, den kommer 

dit ofiltrerad. Det handlar alltså om ett lagrings- och kommunikationsverktyg som hela 

organisationen har till sitt förfogande för att hitta idéer eller information. 

 

1.Design_sprint 

Det handlar om att sätta ihop, eller sedan tidigare ha ett tvärfunktionellt team ihop satt som 

jobbar med utveckling. De får direktiv från ledning eller har i uppgift att ständigt leta efter nya 

utvecklingar. De letar efter idéer i idéboxen eller göra egna undersökningar på kunder, via 

intervjuer, enkäter eller andra metoder. Gruppen jobbar sedan under en kortare period, inte mer 

än 1 månad, med att utveckla flera prototyper. Under den perioden erbjuds kunder att delta, 

genom att arbete med gruppen, till vilken grad är upp till personen, det ska kunna funka som 

att hjälpa personer få insikt i organisationen, för att skapa öppenhet, men också för att ge 

personer ”yrkeserfarenhet” och maximera kundens kunskap. Under Design sprinten utvecklas 

även marknadsplan för eventuell prototyp, tvärfunktionella team har bred kompetens, så alla 

aspekter för prototypen tas upp under denna period. 

 

2.Alfatestning 

Efter Design sprinten så är det dags att testa prototyperna. Nu bjuds andra personer, kunder och 

icke kunder att testa prototyperna. Efter att feedbacken kommer in över prototyperna, skickas 

det antingen 1.) tillbaka för att designas om, justeras eller helt byta riktning 2.) Till idéboxen 

för att prototypen antingen anses ohållbar, inte redo för marknaden, får väldigt dålig feedback 
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i övrigt 3.) för justering av feedbacken sedan till slutversions testning. Här blir kunder väldigt 

viktigt, det blir reaktiv feedback, men har det tidigare stadiet skötts bra så bör prototyperna vara 

väl anpassade efter kunders behov. Oavsett var prototypen skickas så görs justering av 

prototypen. Marknadsplanen börjar ta mer form då en mer fast tjänst eller produkt börjar ta 

form. 

 

3.Slutversiontestning 

De prototyper som tagits vidare till en slutversion, måste testas igen, att de förbättringar som 

gjordes tas emot bra av testgrupperna. Det sker tester på en blandning av tidigare deltagande 

kunder men det bjuds även in nya personer. Efter feedbacken så tas beslut om tjänsten eller 

produkten är redo för att lanseras efter sista justeringar. Tas beslutet att lansering ska ske, så 

färdigställs marknadsplanen och efter sista justeringar skickas slutversion vidare för lansering. 

Tas dock beslutet att slutversionen inte är tillräckligt bra, inte tros tas emot bra av marknaden, 

skickas det som samlats in till idéboxen, för att eventuellt användas vid ett senare tillfälle. 

 

4.Lansering 

Det handlar om att lansera sin färdiga tjänst eller produkt. En marknadsplan har utvecklasts 

under de tidigare stegens gång. Efter att den lanserats så kommer reaktiva åsikter från 

marknaden, den informationen skickas till Idéboxen, men informationen analyseras och 

kategoriseras också, dels för att uppdateringar ska ske kontinuerligt under tjänsten eller 

produktens livstid. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 Intervjuguide  

Frågor om respondenten 

Berätta lite om din roll och avdelning du jobbar på? 

Nått mer! 

 

Vilken är (företag) syn på kundinvolvering? 

 

Vilken är Din syn på kundinvolvering? 

 

Kan du kort beskriva hur er tjänsteutvecklingsprocess ser ut? 

 

I vilket skede anser du att kunderna bör involveras? 

 

På vilket sätt involverades kunder? (metoder) 

 

Varför användes/valdes dessa metoder? 

Hur går (företag) till väga för att välja ut respondenter? 

Använder ni proaktiva metoder? (samlar in data i kundens kontext) 

 

Vilka fördelar ser du med kundinvolvering?  

 

Vilka nackdelar/problem ser du med kundinvolvering? 

 

På vilket sätt används information som samlas in? 

 

(Hur analyseras de insamlade data?) 
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Möjliga frågor (huvudfrågor eller följd frågor) 

Varför använder ni kundinvolvering? 

Vad hoppas ni få ut? 

Använder ni proaktiva metoder? (samlar in data i kundens kontext) 

Tänker ni något på språket ni använder i ex enkäter? 

Ser ni några styrkor/svagheter med att använda kundinvlvering i 

tjänsteutvecjklingsprocessen? 

Hur påverkas processen? 

Inkluderas kunder i tjänsteutvecklingsproccen? ( i projektgruppen) 

 


