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~ Tack! ~ 
 

För författarna tycker att denna studie varit en kunskapsgivande tid och de hoppas att 
du som läser denna uppsats kan finna lärdom och intresse. Hjärtligaste tack går till 

Erik Lindhult som var författarnas handledare under studiens gång, han hjälpt 
författarna att utveckla arbetet till det bättre. Tack till opponenterna och sidopponterna 

som har bidragit med förslag och hjälpt till med sina synpunkter om arbetet.  
 

Författarna tackar stort till de individer som ställt upp som respondenter i denna studie, 
de har gett sin tid vilket uppskattas djupt. Ni som har deltagit i studien har gjort denna 

studie möjlig, ni har väckt ett stort intresse hos författarna om hur ni arbetar.  
 

Ännu ett tack till författarnas vänner och familj som har varit ett stöd under hela resan 
och försökt uppmuntra oss att genomföra studien på bästa sätt! 
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Titel: Användandet av workshops som hjälpmedel till att kunna sätta in sig i användarens 
behov.  -En kvalitativ studie inom innovationsteknik 
Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i innovationsteknik 15.0 hp. VT 17 
Institution: Mälardalens högskola, akademin för innovation, design och teknik.  
Författare: Tamara Diana Kostic & Karolina Kostic 
Handledare: Erik Lindhult 

Examinator: Tomas Backström 

Datum: 2017-03-03 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur organisationen ÅF upplever 
utvecklingsprocesserna på organisationen och även hur de kan ha användning av olika 
workshops som en support till att kunna sätta in sig i sina användares behov. Studien har 
fokus på att ta reda på om dessa workshops är lämpliga för att organisationen ska kunna öka 
tjänsterna, samt finna ett sätt för att bidra till innovation.  
 
Metod: Författarna har i denna uppsats använt sig av en kvalitativ metod såsom en 
semistrukturerad intervju. Studien har även författarnas egna observationer samt två olika 
workshops.  
 
Studiens bidrag: Studien kommer bidra med en ökad förståelse genom användning av en 
semistrukturerad intervju och två olika workshops men även kunna bidra med intagande 
information för ÅF gällande deras utveckling.    
 
Nyckelord i arbetet: workshop, innovation, användare, tjänster, arbetsprocess. 	 	
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Title: The use of workshops as a aid to be able to field in the user's needs. -A Study of 
innovation technology 
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Aim: The aim of this study is to examine how the organization ÅF perceive the development 
processes of the organization and also how they can use the workshops as a support to be able 
to put themselves in their user´s needs. The study is focused on finding out about these 
workshops are appropriate for the organization to improve their services, as well as find a way 
to contribute to innovation. 

 

Method: The authors of this study used a qualitative method such as a semi-structured 
interview. The study also has the authors own observations as well as two workshops. 

 

The study's contribution: The study will contribute to a greater understanding by using a 
semi-structured interview and two workshops but also contribute with captivating details of 
ÅF regarding their development. 

 

Keywords in the work: workshops, innovation, users, services, work process. 

 

 

 

 

1. Inledning           
I denna del presenterar författarna bakgrunden, problemformuleringen, syftet och 
frågeställningen till denna studie. Här finns även en kort beskrivning om organisationen som 
denna studie utgår från.  

1.2 Bakgrund 

Enligt Tidd och Bessant (2013) så innebär innovation väldigt mycket på många olika sätt. I 
det flesta fallen så innebär det en uppfinning, produkt, tjänst, process eller en vara. (Tidd & 
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Bessant, 2013) Håkan Mattson gav många bra exempel om detta där han sa att innovation 
även kan vara något som redan funnits sedan innan men utvecklat det utifrån vad samhället 
har för behov. (Mattson, föreläsning 2014) För att en organisation ska kunna överleva så 
krävs det innovation och ständig utveckling på organisationen. Innovation spelar en stor roll, 
inte bara för nivån på det enskilda företaget, utan även för nationell ekonomisk tillväxt. De 
organisationer som ständigt utvecklas och ser vad som efterfrågas har en stor chans att bli 
mycket framgångsrika.(Tidd & Bessant, 2013) För att kunna lyckas med innovation så måste 
organisationer förstå användarens behov. Detta kan göras på många olika sätt som till 
exempel co-design, workshop, internet, lead user m.m. Workshops öppnar inte bara upp 
konversationer utan det tillför även värdering och kritisk tolkning av relevant information i ett 
problemområde. (Ek & Safrankova, 2015) 

För att en organisation ska kunna förstå vad användaren har för behov så krävs det att de blir 
kundorienterade. Med detta menar man att organisationerna behöver ingående kunskap om 
kunderna och deras utmaningar. Hur beter sig kunderna? Vad är det kunderna tänker och 
känner? Har organisationen svar på dessa frågor så är de kundorienterade. (Kristensson, 
Gustafsson & Witell, 2014). Författarna har utifrån dessa frågor skapat två olika workshops 
som kan användas som hjälpmedel till olika organisationer. Denna studie kommer att utföras 
inom innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Den är riktad mot det 
tekniska konsultbolaget ÅF i Stockholm, och handlar om att få en djupare inblick på hur 
bolaget arbetar med innovation i nuläget men även hur de kan skaffa tillträde till utveckling 
av tjänsterna genom användning av olika workshops. Studien har sin förutsättning från 
innovationsledning och workshops.  

1.3 Problemformulering  

Många organisationer saknar kunskap och förståelse om hur de kan använda sig utav 
användare i utvecklingsprocesserna. En utmaning som kan uppstå kan vara att organisationer 
inte vet hur de ska gå tillväga för att ta reda på användarnas behov av deras tjänster och 
produkter. För att en organisation ska kunna vara konkurrenskraftiga så måste de bli 
kundorienterade.(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) Det som författarna har undersökt i 
denna studie är att se hur organisationen ÅF arbetar i dagsläget och även hur de kan ta del av 
två olika workshops som kan vara till hjälp för att kunna förstå användarens behov, vilket kan 
hjälpa organisationen att utvecklas. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur organisationen ÅF upplever utvecklingsprocesserna 
på organisationen och även hur de kan ha användning av olika workshops som hjälpmedel till 
att sätta in sig i sina användares behov. Utifrån detta har författarna tagit reda på om det är 
lämpligt som en support för att kunna öka värdet av organisationens tjänster, samt finna ett 
sätt för att bidra till innovation. 
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1.5 Frågeställning 

● Hur kan ett konsultföretag använda sig av workshopen “organisationsarbetet” samt  
“empati-kartan”, för att kunna sätta in sig i användarens behov?  
 -Kan man utveckla tjänsterna genom resultatet av dessa workshops?  

1.6 Avgränsningar 

Då ÅF är ett väldigt stort företag med många olika avdelningar så har författarna avgränsat 
sig på att studien endast har tillförts på en av ÅF:s divisioner Industry som är Nordens 
ledande konsult avdelning inom produktutveckling samt process- och produktionssystem. 
Utvecklingen som inträffar på Åf’s organisation kan ses som en sorts av innovations skeende. 

1.7 Innovationsbidrag 

Författarnas innovationsbidrag är själva genomförandet av de två olika workshopen, som 
kommer bidra som en support som organisationen kan ta användning till att sätta in sig i 
användarens behov och utveckla sina tjänster ytterligare. Tanken med att företaget ska 
använda sig av dessa workshops är för att underlätta för sig själva, genom att själva vara 
kritiska och objektiva på sitt arbetssätt. Genom detta så får de även en inblick om hur de 
själva arbetar och även hur användare tänker och känner om deras tjänster. Framställningen 
av detta är tänkt att även motivera organisationen att använda sig av deras användare i 
utvecklingsprocesserna.  

1.8 Bakgrund om ÅF 

ÅF har fyra divisioner, Industry, Infrastructure, International och Technology, där de erbjuder 
ingenjörs- och konsulttjänster inom tre viktiga områden: industri, energi och infrastruktur. 
Områdena innehåller ett stort antal industribranscher samt privata och offentliga 
organisationer inom infrastruktur. Divisionerna Infrastructure och Industry är upprättade i 
Skandinavien och Technology är upprättad på den svenska marknaden. Divisionen 
International motsvarar hela tjänsteutbudet på ÅF:s marknader utanför Skandinavien. Dessa 
divisioner samverkar alltid för att anpassa de bästa lösningarna och de bästa teamen för deras 
kunder. (Afconsult, 2016) 
 

1.8.1Division Industry 

Divisionen Industry är Nordens centrala enhet inom produktutveckling samt process- och 
produktionssystem. Industry garanterar stabilitet och konkurrenskraft för deras kunder och 
deras uppdrag är att skapa bättre lönsamhet för dem. Industry är aktiv inom alla 
industrisektorer och är en oberoende konsult inom sin bransch. Deras arbete inkluderar 
projektledning, processdesign, mekanisk produktutveckling, tekniska beräkningar, 
konstruktion och testning, industriell IT, automation, elkraft, rör- och 
anläggningskonstruktion, kvalitetssäkring och validering samt besiktning.(afconsult, 2016) 



8	

Dessa tjänster inkluderar hela processen, från tidigare perioder som förstudier och design till 
senare perioder som genomförande, driftsättning och uppföljning. Divisionen Industry kan ha 
hela ansvaret för en funktion eller ett projekt. Ett projekt kan bestå av studier av tekniska och 
ekonomiska följder inför investeringsbeslut, nya styrelsesystem för en produktionslinje i 
fabrik, integration av produktionssystem med affärssystem samt nybyggnation och 
ombyggnation av kraftverk. Arbetet består i stor del av optimering och modernisering av 
existerande produktionsanläggningar, samt design och genomförande av helt nya 
anläggningar.(afconsult, 2016) 

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metod 
I detta avsnitt har författarna presenterat val av metod som har använts i denna forskning.  

Forskningen är baserad på en kvalitativ forskning med frågor kring ökandet av värdet i 
organisationens tjänster inom innovation. För att kunna svara på frågeställningarna till denna 
studie så har empiri samlats för att kunna analysera teorin de är kopplade till. Empirin är 
samlad genom det som Bryman kallar det, en semistrukturerad intervju och workshops för att 
kunna studera vad de kan tillföra till organisationens tjänster inom innovation. (Bryman, 
2011) 

Författarna har använt sig av två olika workshops som har utfördes av olika personer som 
besitter olika arbetsområden på organisationen. Den första workshopen är en empati-karta 
(empathy map) som kommer kartlägga samt kunna få en helhet om hur företaget tror att deras 
kunder gör, tänker, känner, vad de hör och ser angående deras tjänster. Empati- kartan är till 
som förslag, vilket kan öka värdet för utövare, brukare samt för organisationen. Detta 
hjälpmedel kommer bidra till samproduktion i en workshop, vilket kan leda till en utveckling 
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i miljö och process. För att öka värdet och förståelsen så har fullständiga intervjuer och 
observationer gjorts, med grundvalet i vad som uppstår ur empati-kartan och workshopen.  

2.1.1 Beskrivning av metod  

Enligt Coghlan & Brannick (2014) har vi tagit fram en kvalitativ modell som avser till att 
kunna frambringa struktur. Denna modell heter aktionsforskning modellen, vilket är till för att 
man ska gemensamt kunna fastställa den specifika frågan som ska bearbetas. 
Aktionsforskning är en cyklisk process som bidrar till en förbättring och som bidrar till att 
kunna finna lösningen på ett problem. Genom dessa problem så identifieras dem, därefter så 
bedömer man värdet i dem som kan frambringa nya aktioner. Detta anser författarna vara en 
modell som kan ge dem redskapen för att kunna prioritera och identifiera svårigheterna. 
Författarna bestämde sig  även att dokumentera processen via en dagbok, som användes för 
att kunna beskriva processens gång vad som har hänt, vad författarna har gjort, hur de 
bedömde, analyserade och diskussioner arbetet gemensamt. Dagboken är en metod för 
författarna för att kunna se hur arbetet har fungerat samt vara ett hjälpmedel till vår empiri 
senare i processen. (Coghlan & Brannick, 2014) 

Forskningen har utförts genom en semistrukturerad intervju med en projektledare på ÅF och 
även två olika workshops har använts på medarbetarna. Genom en semistrukturerad intervju 
så har författarna fått tolka respondentens svar utifrån respondentens uttryck. Intervjun har 
genomförts med bidrag av frågor som berör innovations ledningen på organisationen och även 
om de upplever att workshops är en lämplig metod för att kunna lösa olika problem på 
organisationen. Frågorna som har ställts till respondenten har varit kopplade till den teori som 
författarna har valt. Workshopen har författarna använt som ett hjälpmedel till att både 
författarna och organisationen ska kunna få en inblick på vad deras kunder har för behov och 
även hur de kan utvecklas. Genom detta så har författarna samlat in information, analyserat 
den och sedan dragit slutsatser utifrån informationen som har getts. (Bryman, 2011)  

2.1 Insamlingsmetod 
Bryman (2011) berättar att med hjälp utav en semi-strukturerad intervju kan intervjuaren 
tillägga frågor under intervjuns gång. Genom detta kan intervjuaren styra intervjun som man 
själv vill och med hjälp utav detta få en djupare bild utifrån respondenten. Intervjuaren kan till 
exempel ställa följdfrågor till respondenten utifrån svaren som man får. Med detta skapas det 
ett samspel mellan respondenten och intervjuaren och man får ett avslappnat intryck. När man 
använder sig utav en semistrukturerad intervju har man som forskare lättare att förstå 
respondentens perspektiv och dennes uppfattning gällande frågorna. Det är mycket viktigt att 
forskaren lyssnar och samtidigt observerar hur respondenten svarar på frågorna. Som forskare 
ska man tänka på att inte vara kritisk, utan däremot vara neutral vilket innebär att man inte ska 
blanda in personliga åsikter kring ämnet. (Bryman, 2011, s 439-443) Valet av metod passade 
väldigt bra för att kunna få denna empiri då intervju styrdes utifrån författarna. Detta var till 
hjälp för att få in relevant information till denna studie. 
 
Författarna har genom denna studie undersökt hur organisationens befintliga 
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innovationsprocesser ser ut, hur organisationen strävar efter att få en helhet av hur deras 
kunder känner, tänker, hör och ser angående tjänsterna. Med hjälp av empati-kartan kommer 
man få fram en förändringsprocess som är baserad på hur deras kunder tänker. Workshopen 
har gett ett visuellt verktyg men även bidragit med struktur till information från författarnas 
urval. Innovations bidraget kommer kunna ge stöd och diskussion om vad organisationens 
kunder har för önskemål, behov, känslor och bekymmer kring utvecklingen av tjänsterna. 
Vilket kommer leda till att man får en mer strukturerad planering för att kunna förstå 
kundernas värderingar vilket kan leda till att organisationen kan öka värdet i deras tjänster. 
(Tcshimmel, 2012) Den andra workshopen har framkallas genom en modell om 
organisationen, där dessa frågor besvaras;  
 
1. Hur de arbetar i nuläget? 
2. Hur vill de arbeta?  
3. Hur ska dem ta sig dit?  
 
Författarens vistelse på organisationen genomfördes av ett möte med en kontaktperson samt 
ett möte med en utav deras kunder. Genom detta har författarna skapat en modell som gett 
fram svar på punkterna ovan med hjälp utav post it lappar, där man placerade dem på olika 
planscher. En utav deras kunder fick göra samma sak, men det var från kundernas perspektiv 
av hur organisationen värderar deras företag. Detta är en workshop som kommer säga 
författarna hur organisationen värderar sina tjänster. 

      

Figur 1: Empathy map (Stam, 2016) 
 

En empati karta kan se ut som bilden ovan, och kan användas som ett samarbetsverktyg som 
grupper kan ta tillgång till för att kunna få en djupare inblick om deras kunder. Kartan kan 
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representera en grupp av användare, till exempel ett kundsegment. Empati kartan grundades 
av Dave Gray och har blivit en popularitet i samhället. (Solutions, Empathy map, 2016) 

Hur använder man denna empati karta? Man bildar en eller flera grupper med olika typer av 
roller på företaget. Empati kartan skrivs ut eller skrivs på ett stort papper eller whiteboard. 
Varje deltagare får postit lappar och en varsin penna som de ska skriva med. Varje deltagare 
bör skriva ner sina tankar på dessa lappar. (Solutions, Empathy map, 2016) Därefter så ställs 
det frågor som till exempel: 

● Vad skulle användaren tänka och vad får den för känsla? Vad är några av deras 
bekymmer och förhoppningar? 

● Vad skulle deras vänner, kollegor, och chefen vara benägna att säga när användaren 
använder vår produkt/tjänst? Vad skulle användaren höra i dessa scenarier? 

● Vad skulle användaren se när han/hon använder vår produkt/tjänst i sin omgivning? 
● Vad kan användaren säga eller göra när du använder vår produkt/tjänst? Hur skulle 

detta förändra i en offentlig eller privat miljö? 
● Vad är några av användarens smärtpunkter eller rädsla när du använder vår 

produkt/tjänst? 
● Vilka fördelar kan användarupplevelsen få när de använder vår produkt/tjänst? 

 

Deltagarna fick diskutera tillsammans innan de lägger ut sina post it lappar på empati kartan. 
För att kunna få djupare förståelse är det viktigt att de som håller i workshopen ställer frågor 
till deltagarna. I slutet av workshopen kan det ställas frågor som att be deltagarna skriva ner 
vad de har lärt sig, och även vad de har för antagande om deras användare som de skulle vilja 
bekräfta. (Solutions, Empathy map, 2016) 

Kristensson, Gustavsson & Witell tar upp en modell som har hjälpt författarna med 
workshopen för att framställa vilken del av organisationens värdeskapande processer, vilket 
leder till att identifiera två stycken axlar som kan hjälpa författarna förstå olika typer av 
tjänsteinnovation. (Kristensson, Gustavsson & Witell, 2014) Dessa är: 

* Beteendeinnovation 
* Affärsmodellsinnovation  
* Varumärkes Innovation  
* Social innovation  
* Upplevelse innovation 
* Process innovation 

	

2.2 Urval 

ÅF anser sig vara en innovativ verksamhet då deras logga är ”Innovation by experince” och 
med tanke på att denna studie ska utgå från innovation så var denna verksamhet perfekt enligt 
författarna. Urvalet var väldigt lätt då en utav författarna hade haft tidigare kontakt med 
organisationen. Författarna kontaktade projektledaren via mail där en intervju blev bokad och 
denne valde att vara anonym.  Därefter skickade projektledaren ut ett internt mail, vilket 
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skapade en grupp på totalt tio stycken deltagare. Deltagarna bestod av fyra män och sex 
kvinnor och åldern varierade mellan 30-45 år. Dessa deltagare har olika roller i organisationen 
vilket gjorde att författarna fick in många olika perspektiv på hur arbetet sköts på 
organisationen. De olika rollerna var tre projektledare, tre elkonstruktörer och fyra 
produktionsledare. Intervjun och de olika workshopen har spelats in med tillåtelse av 
deltagarna. Empati-kartan utfördes utav medarbetarna på samma avdelning och även 
modellen utav tjänsteinnovation har gjorts både internt och externt. Organisationen Otera retal 
AB är en utav ÅF:s kunder och även de ställde upp på att göra modellen av tjänsteinnovation. 
Detta valde författarna att göra för att kunna få en inblick om kunderna uppfattar ÅF:s arbete. 
Genom detta så har förbättringsförslag beskrivits. Otera Retal valdes genom att författarna har 
en bekant som arbetar som projektledare på organisation.  

 

 

 

	

2.3 Intervjuguide/operationalisering 

Författarna har designat en intervjuguide med huvudfrågan som handlar om hur 
organisationen kan öka värdet i tjänsterna genom workshops. Huvudfrågan för 
forskningsfrågan som författarna har valt är: ”Hur kan man sätta in sig i användarens behov 
genom workshopen “ organisationsarbetet” samt “empati-kartan”? men även under frågan “ 
kan man utveckla tjänsterna genom resultatet av dessa workshops”?  Utifrån dessa 
forskningsfrågor så har författarna utformat en intervjuguide. Enligt Bryman (2011) så är en 
intervjuguide ett mycket bra hjälpmedel som ger deltagaren frihet att kunna uttrycka sina 
förklaringar på ett sådant sätt som deltagaren önskar. (Bryman, 2011) 
 
Med hjälp av en intervjuguide så fick deltagaren själv frihet att kunna uttrycka sig på ett 
sådant sätt som deltagaren själv önskar. Genom en semistrukturerad intervju fick författarna 
ge deltagaren en uppsättning av ett frågeschema, där frågorna från intervjuguiden varierade i 
ordningsföljd. Författarnas frågor fick endast ställas som anses vara viktiga för 
organisationen, deltagaren och självklart studiens innehåll. Frågeschemat som ställdes var 
uppdelat i fyra stycken kategorier, där författarna endast ställde de frågor som ansågs vara 
viktiga och relaterade till studiens syfte (se bilaga 1). För att kunna få med all data som har 
sagts under intervjun och även workshopen så har den transkriberats. Detta har författarna valt 
att göra för att kunna ta med viktiga detaljer som deltagarna har kommit med. Detta har gjorts 
för att på bäst sätt kunna uppnå studiens syfte. (Bryman, 2011, s 206, 419) 
 

● Bakgrund om ÅF 
● Innovation 
● Kunder/användare.  
● Workshop 
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2.4 Metodkritik 

Författarna har i sin studie försökt att uppnå en så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 
Enligt Patel & Tebelius (1987) så innebär validiteten i en undersökning insamlandet av hur 
väl ett mätinstrument svarar mot det man avser att mäta. Reliabiliteten är hur bra det har 
fungerat med datainsamlingen, själva pålitligheten av undersökningen. I kvalitativa studier så 
kan kvalitativa forskare kritisera undersökningarna för att de är subjektiva och 
impressionistiska. Resultaten av en kvalitativ studie bygger på vad som är viktigt för 
forskaren själv samt vad forskaren grundar på sina undersökningsdeltagare. När man 
använder sig utav en semistrukturerad intervju är det betydelsefullt att forskaren anpassar 
frågorna och intervjun i helhet utifrån respondentens svar, vilket resulterar till att den 
kvalitativa undersökningen blir bunden till forskaren själv. (Bryman, 2011)  

Författarna försökte fokusera på själva syftet, genom ständigt ha koll på vad de vill få ut från 
undersökningen. De har även haft en sådan roll att vara objektiva mot deltagarna under 
studien, men även inte låtits påverkats av den insamlande datan. (Patel & Tebelius,1987) 
 
Det finns två stycken dimensioner för att uppnå en kvalitativ studie. Den ena berättar om 
bredden av hänvisade källor men även hur bra källorna passar in i studien som är framkallad. 
Den andra berättar hur trovärdig den är, som är är definierade till reliabilitet och validitet. 
Dessa två bör återspeglas i både teori och i metod för att kunna uppnå en godkänt 
tillförlitlighet i studien. (Lindhult, handledning, 2016)  
 
När man använder sig av kvalitativa studier så är det betydelsefullt att forskarna ska vara 
objektiva så att de inte blir påverkade av informationsinsamlingen.Forskaren kan använda sig 
av tekniker, där det kan bli fel vid bedömning på grund av hur man ha registrerar 
informationen man fått från deltagarna. Bedömningarna kan påverkas till det sämre eller 
bättre genom forskarens egna upplevelser. För att bedöma fel inte ska ske, så är ett hjälpmedel 
att använda sig av en oberoende bedömare eller en bandspelare av något slag. För att 
forskarna ska få så hög reliabilitet som möjligt så har de använt sig av sina telefoner för att 
kunna spela in. Genom att använda sig av ljudinspelning så kan forskaren under vilken tid 
som helst gå tillbaka till sitt material för att få fram exakta uttalanden från deltagarna under 
studien. Detta är något som författarna har gjort under studien. Det som författarna ser som 
kritiskt i denna undersökning är att svaren som de har fått från organisationerna är väldigt 
positiva och kanske inte helt sanna då organisationer självklart inte vill säga dåliga saker om 
sig själva. (Patel & Tebelius, 1987) 

2.4.1 Källkritik  

Författarna har använt sig av en upprepande källa av ÅFs hemsida, vilket är en källa som inte 
har något årtal, författare eller någon sidhänvisning som har lagts till som en del av 
information till undersökningen. Informationen från källan kan uppfattas som mindre 
trovärdig men anses bara vara en beskrivning av själva ÅF som organisation. Författarna har i 
löpande text haft överseende över detta för år och datum för källan.  
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2.5 Procedur 

Redan innan kursstarten i september 2016 visste författarna att de ville forska om 
organisationen ÅF:s innovationsprocesser. De kontaktade företaget via telefon och mail i god 
tid och de var mycket intresserade av forskningen. Det som var  klurigt i början var hur 
författarna skulle avgränsa sig i företaget då det är mycket stort. Efter lite forskning kring 
företagets olika divisioner så bestämde de sig för att forskningen passade bäst till divisionen 
Industry som är Nordens centrala konsult inom produktutveckling samt process- och 
produktionssystem. Författarna kontaktade projektledaren och bokade in ett möte med 
deltagaren. Fredagen den 18 november 2016 klockan 14:00 hölls mötet på ÅF:s huvudkontor i 
Solna. Deltagaren fick själv välja vart mötet skulle hållas. Mötet genomfördes i ett av deras 
mindre konferensrum. Då mötet innehöll intervjufrågor till deltagaren så valde författarna att 
spela in den med en ljudinspelare samtidigt som en utav författarna skrev ner små 
anteckningar. 
 
Författarna informerade alla deltagare angående de fyra forskningsetiska kraven, när intervjun 
startade så informerade författarna studiens syfte. Därefter så ville författarna få deltagarnas 
samtycke för studien, där det var förklarat för dem att de själva har rätt att medverka i studien. 
Det berättades även att obehöriga inte skulle tas del av detta och att all data som är insamlad 
endast kommer vara till användning av studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).   
  
Intervjun varade i ungefär 1,5 timme och när den var klar gav vi deltagaren frågan om det 
gick bra att vi sågs igen, men denna gång med ett fler deltagare som kan tänka sig att vara 
med i två olika workshops. Detta tyckte deltagaren lät spännande och var mycket positiv till 
detta. Deltagaren skulle skicka en förfrågan till alla medarbetare som arbetar inom divisionen 
Industry för att se vilka som ville delta i forskningen. Därefter skulle deltagaren höra av sig 
till författarna för att boka in ett nytt möte. Tisdagen veckan därpå fick författarna ett mail 
från deltagaren som meddelade att hen lyckades få ihop 10 stycken deltagare som ville delta i 
workshopen.   

Fredagen den 25 november kl 14:00 fick författarna träffa deltagarna på ÅF:s huvudkontor 
vart författarna återigen fick sitta inne i ett av deras konferensrum. Deltagarna hade olika 
roller i organisationen, först berättades syftet med studien och även syftet med workshopen.  
Därefter förklarade författarna hur de två olika workshopen går till. Sedan delades 
kandidaterna i två grupper vilket bestod av 2 män och 3 kvinnor i varje grupp. Grupperna fick 
planscher, pennor och post it lappar och började sedan med den första workshopen som går ut 
på att ta reda på hur organisationen arbetar. Dessa frågor skulle de svara på: 

● Hur ni arbetar i nuläget? 
● Hur vill ni arbeta ?  
● Hur ska ni ta er dit?  

Vi gav deltagarna friheten att få diskutera med varandra då detta var en gruppuppgift. 
Författarna använde sig utav två ljudinspelare och placerade dessa vid varsin grupp. Denna 
workshop tog ungefär 30 min att genomföra. Därefter var det dags för Empati kartan som 
författarna hade skrivit ut på två stora papper. Varje grupp fick ett varsitt och fick behålla sina 
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post it lappar och pennor. Syftet med denna workshop var att ta reda på hur organisationens 
kunder tycker/tänker/känner/hör om organisationens produkter/tjänster. Dessa frågor ställdes:  

● Vad skulle användaren tänka och vad får den för känsla? Vad är några av deras 
bekymmer och förhoppningar? 

● Vad skulle deras vänner, kollegor, och chefen vara benägna att säga när användaren 
använder vår produkt/tjänst? Vad skulle användaren höra i dessa scenarier? 

● Vad skulle användaren se när han/hon använder vår produkt/tjänst i sin omgivning? 
● Vad kan användaren säga eller göra när du använder vår produkt/tjänst? Hur skulle 

detta förändra i en offentlig eller privat miljö? 
● Vad är några av användarens smärtpunkter eller rädsla när du använder vår 

produkt/tjänst? 
● Vilka fördelar kan användarupplevelsen få när de använder vår produkt/tjänst? 

Den 15 december tog författarna kontakt med organisationen Otera Ratel AB som är en utav 
ÅF:s kunder. Otera Ratel AB är ett entreprenadbolag som har i uppgift att projektera och 
bygga kraftanläggningar och se till att infrastrukturen i samhället fungerar. Tjänsterna som de 
erbjuder är inom kollektivtrafik, elkraft och belysning m.m. Det som gör Otera Ratel unika är 
deras förmåga att konstant ligga i framkant hos beställare trots den snabba 
teknikutvecklingen. (Intervju/workshop, Otera Ratel AB, 2016) Kontakten genomfördes via 
telefon med en utav företagets konsulter som är projektledare. Deltagarna fick svara på 
liknande frågor som går ut på att ta reda på hur Otera upplever ÅF:s arbete, och om de har 
några förbättringsförslag. Frågorna som deltagaren fick besvara var:  

● Hur arbetar ÅF i nuläget? 
● Hur vill ni att ÅF ska arbeta ?  
● Hur ska dem ta sig dit?  
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3. Teori 
I den teoretiska referensramen kommer författarna presentera de modeller och teorier som 
anses vara relevanta för denna studie. Teorin användas för att analysera den empiriska delen 
längre fram.  

3.1 Innovation 

Enligt Herrera (2016) så är innovation något som driver konkurrenskraften och som är en 
process som är till för att kunna frambringa nya marknads utrymmen. Det handlar om vad 
innovation har för inverkan på (i4i) vilket är en modell för organisationens sociala innovation 
som står för (CSI) vilket betyder att man skapar meningsfulla sociala konsekvenser.  (i4i) 
betyder genomslaget för utvecklingar i hur organisationen fungerar, vilket kan vara ett typ av 
hjälpmedel för att man ska kunna ta itu och förstå samt finna brister i marknaden. Genom 
detta så blir det mer relevant för en organisation att de förväntar sig att ta tag i marknads-
förändringarna på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, innovationen syftar då till att kunna främja 
sociala värden som därefter förbättra konkurrensfördelen. CSI därmed (i4i) består av 5 
stycken steg, vilket är tankar eller design, institutionalisering, utveckling, systematisera och 
bedömning.  En systematisk planläggning för innovation förklarar avsikten, och vägleder 
praktiken och strategin för innovation. Genom ett aktivt engagemang bidrar det till ett utbyte 
av kunskap, och därefter till medskapande av potentialer, vilket kommer öka chansen för 
organisationer att kunna svara på möjligheterna av marknaden tidigare och mycket mer 
resultatrikt.( Herrera, 2016)  

	

3.2 Open innovation 

Genom open innovation så kan man öka kapaciteten av innovation i en verksamhet som utgår 
från att samverka med andra organisationer. Begreppet har sin betydelse när det kommer till 
sluten innovation, vilket innebär att man har till följd av samtliga innovationer medförs med 
bidrag av utvecklade insatser och intern forskning. (Cricelli, Grimaldi & Greco, 2016). Open 
innovation framhåller att verksamheter borde anskaffa betydelsefulla resurser genom externa 
organisationer och gemensamt utnyttja interna resurser när det kommer till både tjänst och 
produkt utveckling. Tanken med open innovation är att verksamheter får resurser och källor 
för att kunna förnya sig. När användare brukar sig av open innovation, så bidrar det med 
innovationsförmåga men även andra bra fördelar. Open innovation förenklar även 
utvecklingsprocessen, en annan fördel är att tidsperioden även minskas med tanke på att 
tjänster och produkter framställs och leder till resultat som senare kan presenteras. 
Organisationer kan på detta sätt bidra till färre motgångar och fler framgångar, vilket 
resulterar till en mycket stabilare tillkommande tid. (Tidd & Bessant, 2013) 
Det har lett till att open innovation dragit en speciell uppmärksamhet genom att ha tillgången 
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för att förankra, attrahera och identifiera den externa kännedomen för innovation. Vilket 
kommer från utvidgningen och olika kunskapskällor i syfte med att man skapar ett värde för 
användaren. Studier har visat att genom open innovation har det alltmer visat en stor 
betydelse i innovationsprocessen i verksamheter. Där även stora fördelar som risk,tid, kostnad 
blir mindre när användare brukar sig av open innovation. När det sker en aktivering mellan 
användarens deltagande i en öppen utveckling så definieras det av organisationens 
hjälpverktyg och interaktionssätt. Men det görs en analysering av användarens deltagande i 
den öppna utvecklingen genom att man tittar på de olika faserna av innovation. I en 
innovationsprocess så finns det tre stycken steg, det första är idegenerering, och det andra är 
utveckling och det sista är kommersialisering. (Vaisnore & Petraite, 2011)  
	

3.3 Etnografiska studier 
Innovation är ofta ett svar på ett behov av förändring och för att kunna identifiera vad som 
behöver förändring måste man förstå kunders och användares behov. Detta är en kraftfull 
metod för att kunna uppnå en djupare insikt. Etnografiska studier handlar om att få en 
uppfattning om vad människor vill och behöver. Detta kan göras via intervjuer, fokusgrupper, 
enkäter, observationer med mera. (Tidd & Bessant, 2013, s 237-281)  

 
“Etnografiska studier bygger på att företag systematiskt kartlägger kunders beteenden för att 

sedan ta fram de rutinmässiga beteenden som vi som kunder har i olika situationer”.  
(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) 

 
Utifrån detta så samlas nya koncept fram för att kunna stärka kundens normala beteenden och 
även kunna förstärka det som organisationen vill utföra i specifika situationer. Det finns olika 
marknadsundersökningsmetoder och det handlar om att ha rätt metod för rätt tillfälle. Om en 
organisation har som mål att förbättra sina tjänster och produkter anses observationer vara en 
bra metod. Ska en organisation skapa radikala innovationer så funkar lead user-metoden, 
etnografiska studier och kundinvolvering mycket bra. Intervjuer och enkäter funkar om 
organisationen är ute efter inkrementella innovationer. Det finns en brist på kunskap hos vissa 
organisationer vad gäller vilken metod som passar vid rätt tillfälle. De flesta använder sig utav 
information som finns internt i organisationen. Detta kan vara kundklagomål, garantiärenden 
från tidigare produkter eller information från säljare. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 
2014) 
 
Organisationen Hyundai är ett bra exempel på en organisation som har använt etnografiska 
studier med syfte att förstå hur deras kunder använder deras produkter och tjänster. Studien 
gick ut på att identifiera användare som skulle uppskatta en ny bildesign genom en 
undersökning om hur användarnas livsstil och aktiviteter såg ut. De besökte en isbana och såg 
en olympisk medaljör åka skridskor för att kunna hjälpa dem att få en inblick om hastigheten 
de ville att den nya bilen skulle ha. De spenderade även en hel dag med kvinnor som 
shoppade för att kunna få en förståelse om deras inköp och vad som motiverade dem till att 
shoppa. (Tidd & Bessant, 2013) 
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3.4 Lead users 
För att en organisation ska förstå vad deras användare har för behov så kan de använda sig 
utav något som Eric von Hippel (2005) kallar för lead users. Hippel (2005) beskriver lead 
users som användare av en vara eller tjänst som besitter lösningar på organisationers problem. 
Lead users har en annan synvinkel och ett annat syfte med sina lösningar jämfört med 
organisationen. Organisationens syfte är att bli framgångsrika och tjäna pengar medans en 
lead users syfte är att få en förbättrad tjänst eller produkt som de kan ha nytta av. Lead users 
är rika på källor till framtida behov hos konsumenter då de själva är konsumenter av dessa 
produkter eller tjänster. Dessa individer kan förbättra en tjänst på ett sätt som organisationen 
aldrig har tänkt på. (Hippel, 2005) 
 
De har ett stort värde för organisationerna och Hippel (2005) beskriver att om organisationer 
väljer att följa samma mönster som de alltid har gjort, så kommer de inte att utvecklas på 
samma sätt som de skulle om de  använde sig utav lead users. Hippel (2005) menar att 
organisationen inte kommer uppnå den nivå som de strävar efter. Innovation borde utgå ifrån 
vad användaren tycker och tänker angående produkten eller tjänsten då det är de som är 
konsumenterna. Är användarna nöjda så gynnar detta även organisationen. Men det kan även 
uppstå problem med lead users för vissa organisationer då de har information som inte är 
lämplig för allmänheten. (Hippel, 2005) 
 

 
 

Figur 2: Den ideala processen om lead user metoden (Lüthje & Herstatt, 2004) 
  

Lüthje & Herstatt (2004) tar fram Eric Von Hippels (1986) metod som beskriver vilken 
riktning organisationer ska följa för att kunna på bästa sätt bidra till innovationsutveckling. De 
menar att med hjälp utav denna modell så kan organisationer hitta lead users med kunskap om 
en produkt eller tjänst. Von Hippel (1986) menar att dessa lead users har mer kunskap än de 
andra konsumenterna av produkten eller tjänsten. Modellen har fyra olika steg för att kunna 
hitta och använda sig utav lead users i innovationsprocesser. (Lüthje & Herstatt, 2004) 
 
1) Det första steget handlar om att börja med en exakt definition av sökfältet där innovativa 
koncept ska utvecklas. Till exempel marknad, produktområde eller serviceområde. Därefter 
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bestäms det vilka krav som riktas mot resultatet av processen, till exempel önskad grad av 
utveckling, projektets bidrag på tillväxt eller lönsamhetsmål. För att kunna hitta vilka lead 
users som är lämpliga för just denna vara eller tjänst så måste organisationen veta vilken 
målgrupp som deras vara eller tjänst ska bidra till. När de vet detta så kan de på lättare sätt 
hitta individer passande inom området. (Lüthje & Herstatt, 2004) 
 
2) I det andra steget ska organisationen se vilka åtgärder som krävs. Det kan de göra på bästa 
sätt genom att samla ihop grupper med användare som är bekanta med behov som kommer bli 
allmänt på den framtida marknaden. Prognos kritiska trender är därför viktiga för den 
efterföljande identifieringen av lead users. Dessa trender kan innebära teknik- och 
marknadsförändringar med det givna sökfältet. Detta studeras av användar grupperna och 
därefter börjar sedan utvecklingsfasen då man ska hitta lösningar på behov som finns. (Lüthje 
& Herstatt, 2004) 
 
3) För att kunna fastställa vilka som är lead users måste gruppen först bestämma de 
indikationer som gör det möjligt för deras korrekta identifiering. Det är viktigt att användarna 
leder de trender som valdes i steg 2. Data som användarna har samlat in ska jämföras vilket 
leder till att produktidén av trenden undersöks schematiskt, och därmed så kan utvecklingen 
av produkten/tjänsten bredas ut. Genom detta så kan man hitta nya kreativa lösningar på 
behov. (Lüthje & Herstatt, 2004) 
 
4) Efter identifieringen så ska utvecklingen från användarna dokumenteras för att kunna se 
vad som behövs utvecklas vidare. Detta görs för att behoven hos konsumenterna kanske inte 
är detsamma som lead users behov. Att dokumentera det som är bra och dåligt med en idé är 
ett mycket bra sätt för att kunna se vad som kan utvecklas. Det är viktigt att se till att 
användarna är villiga att dela med sig sin idéutveckling då det ibland kan finnas personer som 
inte öppet vill avslöja innovationer utan tillräcklig kompensation. (Lüthje & Herstatt, 2004) 

3.5 Crowdsourcing  
Enligt Sloane (2011) är begreppet en process genom att engagera externa grupper, detta kan 
vara via nätet eller från en folksamling mot en gemensam strävan . På detta sätt så kan man ge 
verksamheter tillträde för nya lösningar, minskade kostnader, användarens engagemang, nya 
ideer och möjligheter till medskapande. Sociala medier och internet överhuvudtaget har 
bidragit till att verksamheter kommit närmare med sina användare, skapa värde med dem och 
hitta nya sätt att interagera med dem. I dagens samhälle så ansluter miljontals människor till 
internet, där man byter information med varandra och bidrar till ideer varje dag. På detta sätt 
blir det ett hjälpmedel som kan ge lokal information och eventuellt lösa svåra problem. 
Genom att använda sig av crowdsourcing kan företag få en gynnsam ekonomisk fördel och 
lösningar till de komplexa problem som verksamheten kanske har. När man har en “publik” 
eller en grupp, så hänger allt på hur man samlat denna grupp, vad man förväntar sig att de ska 
göra och vilken typ av crowdsourcing man bestämmer sig för att få ut det man tänkt sig. Det 
finns därför fyra stycken kategorier som definierar crowdsourcing. (Sloane, 2011) 
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(1) Collective intelligence/ Crowd Visdom är ett väldigt vanligt sätt att crowdsourca, som 
innebär att man samlar en bedömning hos en grupp/publiks kunskaper och delar det utåt. 
Begreppet bygger på ett antagande där informationen från en publik/grupp bidrar med bättre 
framgångar än om det hade varit baserat på endast en enskild medlem i gruppen. (Sloane, 
2011) 
 
(2) Crowd Creation är den andra mest vanligaste sättet att crowdsourca, den brukar oftast 
förvirras med crowd visdom, där man använder informationen så som att man tar in publikens 
ideer, eller att man skapar en  produkt eller tjänst tillsammans. Vilket blir en teori som bygger 
på interaktioner, såsom aktörer, kunder och inklusive anställda får förändra sättet på 
organisationen. Genom att kunna ha den möjligheten att involvera konsumenterna på en gång 
och i andra fall flera gånger, vilket bidrar till att organisationen kan skapa mer värde för 
konsumenterna. (Sloane, 2011) 
 
(3) Crowd Voting är ett verktyg där man samlar in en stor grupps yttranden såsom åsikter och 
bedömningar på en webbplats om ett visst område. Det kan bidra till att omedelbart kunna öka 
medvetenheten i affärsbeslut i ett företag, genom att man utnyttjar samhällets yttranden. 
(Sloane, 2011) 
 
(4) Crowdfunding är en metod som används för att kunna bekosta ideer eller projekt. Detta 
brukar oftas ske genom webbaserade system, där man söker förskottsbetalningar från 
konsumenter eller från intresserade användare. På detta sätt kan man låta användaren bidra 
med ett medel för ett projekt innan själva produktionen har startat. (Sloane, 2011)  

3.6 Verksamhetens tjänster och användare 
 Med termen tjänsteinnovation innebär det att en användare upplever nya värden, det avser en 
värdeskapande, förbättrad, eller en ny process där användaren spelar en viktig roll i processen. 
Vilket gör att kunden/användaren fokuserar på ett värde som verksamheten erbjuder, som 
leder till ett effektivare, gladare, säkrare, smartare lösningar. Dessa lösningar kan vara 
inriktningar som fokuserar på att göra livet lättare för en användare, genom att man skapar ett 
värde som att erbjuda användaren ett effektivare och snabbare sätt. Det man fokuserar sig på 
är själva användning situationen, vilket kan ses som en innovation där man försöker antingen 
förbättra något eller framställa något helt nytt. Den centrala rollen i tjänsteinnovation är 
leverantören och kunden, för att det är ett aktivt samspel.  
 
 
 
 

“There is only one boss, the customer. And he can fire everybody in the company from the 
chariman on down, simply by spending his money somewhere else.“. ( Kristensson, 

Gustafsson & Witell, 2014)  
 

Användaren blir en aktiv medarbetare i verksamheten och de bidrar till att användarens 
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aktiviteter skapar värde. Det som verksamheten erbjuder är en plattform som användaren 
tillämpar för att kunna fylla ut sina behov. Därför är det en betydande del för en organisation 
att kunna samarbeta och kommunicera med sina användare under utveckling när det kommer 
till befintliga och nya erbjudanden. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014)  
 
Genom modellen nedan är det sällan att en tjänsteinnovation bara omfattar en del av 
organisationens eller företagets verksamhet, utan det är många andra delar som är viktiga och 
som är involverade som kunden själv, det är oftast så när det är en tjänsteinnovation som är 
radikal. Av dessa punkter ovan kan göra det lättare att kunna genomföra, förstå och planera 
nya tjänster i utvecklingsarbetet. (Kristensson, Gustavsson & Witell, 2014) 

 

  
 

Figur 3. Modellen av tjänsteinnovation (Kristensson, Gustavsson & Witell, 2014, s. 57) 
 

För att kunna driva en verksamhet så krävs det att man sätter upp mål, genom att man sätter 
upp mål så definierar verksamheten vad man vill uppnå och vart man vill komma. Det gör det 
betydligt mycket enklare för ledning, kunder och medarbetare att kunna utföra sina uppgifter i 
utvecklingen av en tjänst. Genom att ledningen sätter upp mål, bidrar det till både långvariga 
och kortvariga planer för hur organisationen ska bli mer omfattande och vilka delar av 
tjänsten som ska förbättras. Kunderna bidrar till vad de kan förvänta sig av tjänsterna, vilket 
kan göra att tjänsten kan få feedback. Medarbetarna kan utföra sina uppgifter enklare genom 
att de vet vilka insatser verksamheten kräver och vad de strävar efter, vilket bidrar till en 
klarhet för uppgifterna och medvetenheten för att målen ska kunna uppfyllas. Genom att sätta 
upp mål så är inte bara fördelen att man kan uppnå de målen man strävar efter utan även se i 
efterhand det som behövs mätas, genom att man kan förbättra sig på något vis samt se om 
man uppnått tidigare mål (Andersson et al.1998). För allas delaktighet i verksamheten så finns 
det olika sätt att engagera, involvera och motivera medarbetarna i förändringsprocessen 
genom att man har som utgångspunkt att få en mer effektiv utveckling. Genom att 
verksamheter förbättrar sig i utvecklingen leder det till en ökad produktivitet samt så bidrar 
det till kunskap för berörda i verksamheten, vilket ökar processen. Genom ständiga 
förbättringar kan alltså både ledning och medarbetare utgöra ett medel för lärande under 
processens gång. (Nilsson, 1999)  
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3.7 Workshop 
Robert Johnston och Xiangyu Kong (2011) har gjort en undersökning som syftar till att svara 
på uppmaningen att hjälpa organisationer att systematiskt konstruera sina kundupplevelser. 
Detta är en utmaning som ofta brukar dyka upp i organisationer. Utmaningen är att få 
organisationers kundupplevelser att uppnå “triple bottom line", dvs att göra dem inte bara 
bättre för kunden men också bättre för organisationens personal och bättre för sin "bottom 
line", dvs billigare och effektivare. För denna undersökning valdes totalt fyra organisationer; 
ett business-to-business företag, ett business-to-consumer företag, ett verktyg, och en offentlig 
organisation. Denna studie pågick under en period av fyra år och samlade in data från 
deltagande observation, diskussioner, interna rapporter och från sekundärdata. Frågor som 
ställdes var; varför är kundens upplevelse viktiga? Vad är en kundupplevelse? Hur gör 
organisationer för att utforma en bättre kundupplevelse? Kundupplevelsen kan ge ett nytt sätt 
av konkurrensen. Att ge en bra erfarenhet är också viktig eftersom den påverkar kundnöjdhet, 
ger kundlojalitet, påverkar förväntningarna, ger förtroende, och även skapar känslomässiga 
band med kunder eller omvänt leder till känslomässig ärrbildning. (R. Johnston & X. Kong, 
2011)  
 
Anne-Charlotte Ek och Camilla Safrankova berättar i sin artikel för workshop som en lämplig 
arbetsform att utbilda för demokrati. De menar att workshops gör det möjligt att öppna upp 
för deltagande som är befriat från bedömningar. Workshops tillför demokratiska samtal som 
utgår från förmågan att lyssna, tolka och beakta andra positioner. Detta tillför också värdering 
och kritiska tolkning av relevant information i ett problemområde. Workshops kan även vara 
ett funktionellt verktyg för utvecklingsarbeten då det kan skapa öppna dialoger med individer 
med olika kunskaper. Har organisationer frågor som är i behov av reflektion så är workshop 
en mycket bra lösning. Soini och Pirinen (2005) tar upp en massa fallstudier där workshops 
användes som ett verktyg. Dessa studier visade sig vara mycket framgångsrika då 
medverkandet fungerade bra tillsammans tack vare en workshop. (Soini & Pirinen, 2005) 
      

Enligt Barbour (2016) så är innovation något som inte kommer enkelt. Genom att ta fram nya 
ideer i ett företag kan kännas väldigt skrämmande, speciellt när man ska visa flera i teamet 
vad du lagt ner din identitet, ton, röst, varumärke, produkt och tjänst m.m. En ‘’Idea 
Workshop’’ kan bidra med att man kan kommunicera, skapa och effektivt frambringa ideer 
tillsammans för en nya produkt, nya tjänster, nytt företag, eller bara finna innovativa sätt att 
marknadsföra tjänsten eller produkten som redan är framtagen. Detta kan vara en väg som ser 
ut som ett möte ungefär vart man ‘’brainstormar’’, men skillnaden är att man inte bara sitter i 
ett rum med massa människor och väntar på att något ska ske, utan man tvingar sig sig själv 
att tänka annorlunda och utanför ramarna. Lateralt tänkande innebär att man ger oväntade 
simpla lösningar som kan bidra till komplexa problem, som kan bidra till att man får 
förmågan att släppa gamla mönster för att kunna finna nya. Naturligtvis så kan man göra 
dessa övningar på egen hand, men om man har få individer i ett och samma rum och gör en 
workshop som är inriktad mot nya ideer så kan de ge märkbart bättre resultat. För en individs 
hjärna har en viss information att bidra till och någon annan individ kan ha samma 
information men bidra på ett helt annat sätt. På detta sätt kan en workshop bidra till att man 
nätverkar med varandra via kommunikationstekniker såsom att rita, skriva och prata, som kan 
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leda till en mycket bredare tanke och en helhet tillsammans. ‘’Idea Workshop’’ kan vara en 
bra strategi för att göra förändringar, vilket inte endast behöver vara dessa kreativa tankar, 
utan även utvecklas till att öva tankar och tekniker regelbundet. (Barbour, 2016,) 

3.8 Co-design 
Steen, M., Manschot, M., & De Koning, N. skriver om Co-design som hänvisar alla former av 
kollektiv kreativitet, vilket menas med kreativitet som delas av två eller flera individer. Denna 
Co-design kan tillämpas i hela loppet av en designprocess. Detta är betydelsefullt för 
organisationer att skapa kreativt samspel med sina kunder. Co-design är avgörande för 
tjänsteinnovation eftersom olika perspektiv, och en produktiv kombination av olika 
perspektiv, behövs för att förstå både tjänstens efterfrågan, det vill säga användarnas och 
kundernas behov, och dess utbud dvs. teknik och processer, i syfte att utveckla framgångsrika 
tjänster. Organisationer har förhoppningar att co-design kommer att ge mycket nytta samt att 
detta kommer hjälpa dem att förverkliga specifika mål i sina projekt. Fördelarna som 
tillkommer är att minska kostnaderna, förbättra kundernas lojalitet, organisera 
innovationsprocesser mer effektivt, samt öka människors välbefinnande. Det kan även hända 
att man misslyckas med att formulera exakt och realistiskt vilka specifika fördelar de strävar 
efter att uppnå. För att kunna uppnå bäst resultat utav en co-design föreslår man att först 
identifiera specifika mål för projektet samt de eventuella fördelarna med en eller flera co-
design aktiviteter, och sedan anpassa dessa mål och dessa fördelar. (Steen, Manschot, & De 
Koning, 2011)  
 
Steen, Manschot, & De Koning tar upp fördelar för både organisationer och användare/kunder 
som använder sig utav co-design som utvecklingsmetod. För organisationer inkluderar 
fördelarna att de får en generation av förbättrande idéer med en hög grad av originalitet och 
användarnytta, en förbättrad kunskap om kundernas behov, högre kvalitet av produkter eller 
tjänster, effektivare beslutsfattande och besparing av tid och pengar. När det gäller långsiktiga 
fördelar så får de högre grad av tillfredsställelse och lojalitet från kunder och användare, 
ökade nivåer av stöd och entusiasm för innovation och förändring och även relationer mellan 
produkten eller tjänsteleverantören och deras kunder blir bättre. Användare/kunder får en 
bättre upplevelse och kvalitet på tjänsten eller produkten. De långsiktiga fördelarna är att de 
blir nöjdare och lojalare användare/kunder. (Steen, Manschot, & De Koning, 2011)  

3.9 Idéprocessen 
 

“Alla de ting du upplever omkring dig och som är påverkade av människan är 
manifestationer av den minsta, men mest åtråvärda byggstenen i vår tids samhälle- idén” 

(Michanek & Breiler, 2012) 
 
Michanek och Breiler (2012) menar att innovation är något som gör nytta för samhället då det 
är vi människor som påverkas av den. Det finns olika typer av innovation och en utav de är 
kundupplevelse där man tar reda på hur man kan utöka eller addera extra värde i form av 
upplevelser i produkten eller tjänsten. Idé, kreativitet och innovation är mycket viktiga för 
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organisationers överlevnad och är möjliga att bearbeta på liknande sätt oberoende vilken 
bransch man verkar i. (Michanek & Breiler, 2012) Organisationer kan bearbeta dessa genom 
idéprocessen som har dessa fem steg:  

 
 

Figur 4: Idéprocessen. (Michanek & Breiler, 2012) 
 

● Behov: I denna fas gäller det att ta reda på problemet eller även att förstå nya 
möjligheter som finns att upptäcka. I denna fas fastställer man projektets grund och 
ramar för slutresultatet. (Michanek & Breiler, 2012) 

● Idégenerering: I denna fas används metoder och tekniker för att kunna skapa en 
mängd idéer med så olika infallsvinklar som möjligt. Här ska gruppen sprida så 
mycket kreativitet och talang som möjligt. För att kunna ge alla kreativa stilar en 
chans så är det viktigt att pendla mellan olika sätt att arbeta. (Michanek & Breiler, 
2012) 

● Idéutveckling och urval: Efter idégenereringen är det dags att börja skapa översikt 
och förståelse som kan ligga till grund för urvalet. Här minskar antalet idéer men deras 
kvalitet ökar. I denna fas bör man börja värdera idéerna, samt ta fram kriterier som ska 
ligga till grund för urvalet. (Michanek & Breiler, 2012) 

● Konkretisering: I denna fas utvecklas idéerna till koncept och beskrivs mer grundligt. 
Detta steg ger idéägaren chansen att fördjupa sig i sin idé och ta den till nästa nivå i 
form av tankar kring kundbehov eller grafiska illustrationer. (Michanek & Breiler, 
2012) 

● Resultat: I slutfasen samlas summan av de koncept som har gått igenom utvärderingar 
och fördjupningar. Det slutgilltiga konceptet ska vara så välformulerat och illustrerad 
som möjligt att en person i ledningen ska kunna ta ett beslut ifall den ska genomföras 
eller inte. (Michanek & Breiler, 2012) 
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3.10 Att leda kreativa processer 
Ett problem som ofta uppstår vid genomförandet av idéprocesser är att en specifik person inte 
får ansvaret att leda processen, utan istället så leder alla i gruppen som ska både styra 
processen och komma med nya idéer. För att kunna uppnå framgång så är det viktigt att man 
låter en person vara processledare som ska rikta in sig på centrala faktorer för processens 
genomförande. Michanek & Breiler (2012) kallar denna ledare för idéagent. Att leda en 
process och hålla i till exempel en workshop bygger på principen om servant leadership, 
vilket menar att ledaren sätter andras behov först och hjälper människor att utveckla och göra 
så mycket som möjligt. (Greenleaf, servant leadership, 2017)  

För att kunna uppnå bäst resultat så måste man beakta fyra delar i den kreativa processen 
vilket är: kunskap, mental miljö, fysisk miljö sam metoder och tekniker. Går man igenom 
dessa fyra steg på bästa sätt så är chansen stor att man uppnår “flow”. Med “flow” menas det 
tillstånd som de flesta upplever när kreativiteten flödar. (Michanek & Breiler, 2012) 

● Metodik: En väldigt känd metod som de flesta använder sig av är brainstorming där 
man låter hjärnan storma fritt kring ett problem, att gruppen sitter tillsammans och att 
processledaren antecknar. När brainstorming lanserades blev den en stor hit då 
metoden satte fokus på kreativitet, dock är den fortfarande den mest använda metoden 
för idégenerering trots att forskningen och det praktiska utövandet har kommit väldigt 
långt sen dess. Genom att på ett strategiskt vis sätta igång olika tankeprocesser så är 
sannolikheten mycket större att man finner revolutionerande lösningar. (Michanek & 
Breiler, 2012) 
 

● Kunskap: För att kunna lösa ett problem på organisationen eller utveckla en produkt 
eller tjänst så krävs det att personer som är med i gruppen besitter rätt kompetens som 
krävs. Man ska gärna ha med personer som kommer att vara med under hela projektets 
gång och även arbeta vidare med det. Ofta krävs det även personer som inte besitter så 
mycket kompetens då det krävs ofta tankar vid sidan av experternas åsikter. Det kan 
till exempel vara personer som kan vara duktiga på att komma på idéer, ställa de 
“dumma” frågorna som experterna har slutat ställa sig själva. De kan även här ta med 
sig utav kunderna som blir utsatta för de resultat som processen ska resultera i. En 
viktig del gällande kunskapens inverkan på processen är frågan om hur mycket 
information om behovet som deltagarna ska få både före och under processen. 
Generellt sätt så är kort information bättre än djupgående information. Man kan skicka 
ut kort bakgrundsfakta som kan inspirera deltagarna. Innan workshopen börjar så ska 
en kort introduktion på 15-20 min om ämnet behandlas. (Michanek & Breiler, 2012) 
 

● Den fysiska miljön: Miljön är en mycket viktig faktor i den kreativa processen då 
man får mer energi av att sitta i ett färgglatt rum jämfört med ett tråkigt grått rum. 
Givetvis är det behovet och frågeställningen som styr hur den fysiska miljön ska se ut. 
Vid utformningen av hur rummet ska se ut så är det bra att ha tre grundtankar i åtanke: 
arbetet, kroppen och sinnet. (Michanek & Breiler, 2012) 
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- Arbetet: Det är viktigt att omgivningen är anpassad för kreativt arbete för att kunna 
iscensätta en idéprocess. Ett bra sätt för att börja är att tömma rummet helt och hållet, 
antingen fysiskt eller mentalt. Det ska finnas fria ytor på väggar för papper, öppna ytor 
för rörelse, och så mycket ljus i rummet som möjligt. Rummet ska även vara anpassat 
för hur många deltagare som ska vara med under processen. (Michanek & Breiler, 
2012) 
 

- Kroppen: För att vi människor ska kunna hålla igång huvudet så krävs det näring, 
rörelse, syre och pauser. Det är viktigt att det finns dryck och något smått att äta på 
bordet för att snabbt kunna få energitillskott. För att kroppen ska kunna hålla sig 
vaken så är det viktigt att den rör på sig genom att till exempel arbeta i olika positioner 
(sittande, stående, halvliggande) under processen. (Michanek & Breiler, 2012) 
 

- Sinnet: Stimuli och inspiration är en viktig del i den kreativa processen. För att kunna 
skapa energi, glädje och humor så kan man försöka att arbeta med färg och form på 
olika nivåer. Att ha roligt under processen gör att man väcker hjärnan som blir mer 
öppen för innovation. Ett mycket bra sätt är att lyssna på musik då det skapar energi i 
rummet. (Michanek & Breiler, 2012) 
 

● Den mentala miljön: Den mentala miljön är den atmosfär och den ömsesidiga 
relationen som skapas mellan gruppens deltagare. I vissa situationer under en 
idéprocess kan stämningen varit tryckt och laddad, där ingen känner sig villig att säga 
något. Här är då idéagentens uppgift att lösa upp olika blockeringar eller inre hinder 
för att processen ska kunna bli lyckad. Det är viktigt att tänka på att sätta samman 
personer med en mångfald av karaktär som kan fylla olika funktioner och roller i 
processen. Det som kan försvåra idéagentens arbete är om det finns konflikter inom 
grupper som arbetat ihop tidigare. Man får då som idéagent ha i åtanke att man inte är 
där för att lösa konflikter. Det som kan förhindra detta är att man ser till att de som är i 
en konflikt inte är i samma grupp eller bredvid varandra vid tidpunkten för 
idégenereringen. (Michanek & Breiler, 2012) 

3.11 Behov 

“All idegenerering bör ha ett behov som utgångspunkt”.  

(Michanek & Breiler, 2012) 

För att kunna starta en idégenerering så bör man ha ett behov som utgångspunkt. Att komma 
fram till den verkliga kärnan i behovet är väsentligt för att lyckas. Det är viktigt att man inte 
löser fel problem då man egentligen inte har någon nytta av den. Det finns tre sorters behov 
för kreativt arbete och dessa är:  

● Problemorienterat behov: Detta behov är något som uppstår dagligen när till 
exempel något krånglar i organisationen eller att en marknadsundersökning visar att 
kunderna inte tycker om produkten. Med andra ord så finns det ett definierat problem 
på något som måste lösas. (Michanek & Breiler, 2012) 
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● Möjlighetsorienterat behov: Menar att det inte finns något omedelbart problem som 
måste lösas, utan det finns snarare en möjlighet att skapa ett framtida behov. Till 
exempel ett behov som kunden/användaren inte vet att han/hon har än. (Michanek & 
Breiler, 2012) 

● Känslo- eller åsiktsorienterat behov: Detta behov är ofta baserad på en enskild 
individs tankar som får möjlighet att uttryckas fritt. Detta utgår från ett känslomässigt 
uttrycksbehov som kan skapa mänskliga värden. (Michanek & Breiler, 2012) 

Det är viktigt att göra en grundlig analys på vad behovet är för något. Det vanliga är att man 
använder sig utav marknadsundersökningar eller tekniska analyser för att kunna förstå 
behovet på bästa sätt. Resultatet av behovs-orienteringen kan göra att man behöver göra en ny 
marknadsundersökning eller kundundersökning. Dessa resultat kan vara till nytta vid arbete 
med ständiga förbättringar men det kan vara riskabelt att använda de när det behöver göras 
radikala innovationer. Man kan även starta en idéprocess för att finna det som man söker. 
(Michanek & Breiler, 2012) 

 

 

 

 

 

 

4.Empiri  
Nedan följer en sammanställning av insamlingen av data från författarnas intervju och 
workshops som har genomförts på både ÅF och ÅF:s kund Otera Retal AB.  

4.1 Intervjun  

4.1.1 Innovation och innovationsledning 
Författarna informerade projektledaren på ÅF om den kommande uppgiften i god tid. Under 
mötets gång så upplevdes det en utsträckning av struktur och samtalet kändes planerat och 
styrt. Respondenten ställde även frågor och kändes avslappnad under hela mötet. Innan fick 
författarna berätta tydligt till respondenten om det skulle vara något problem att studien skulle 
dokumenteras, samt att respondenten frivilligt kunde välja att dra sig ur när som helst under 
processen. Informationen om utförandet var betydelsefullt för författarna och respondenten 
upplevde frågorna som intressanta och tog uppgiften väldigt seriöst. Respondenten fick svara 
på frågan “vad betyder innovation för dig?”. För respondenten innebär innovation att man 
utvecklar någonting till det bättre. Respondenten tycker att innovation hänger ihop med 
kreativitet då det behövs bidra med kreativitet för att kunna vara innovativ. (Intervju, ÅF, 
2016)  
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Organisationen har ett stort fokus på sina kunder och då är det mycket viktigt att de ständigt 
utvecklas. Respondenten anser även att det är detta som är avgörande när det kommer till 
deras konkurrenter. Innovation är det som har fått organisationen är ständigt växa och är 
därför idag en av Nordens centrala konsult-företag inom produktutveckling samt process- och 
produktionssystem. Därefter förklarade respondenten vad innovation betyder för 
organisationen och enligt respondenten så är innovation mycket viktigt för att kunna ligga på 
topp. De strävar efter att medverka till ett mycket bättre samhälle. Företaget försöker varje 
dag producera nya möjligheter till uppdrag, infrastruktur, projekt och mycket mer. Det är både 
respondentens och medarbetarnas uppgift att se till att de hittar nya möjligheter och 
innovationer som kan bidra positivt till organisationen, kunderna och även samhället. 
(Intervju, ÅF, 2016)  
 
Respondenten fick frågan om vad som gör dem unika och fick ett svar att ÅF är en 
organisation som är unika för deras hållbara miljötänk samt att de är Sveriges mest ledande 
konsultföretag. De är allmänt stora i energi runt om i världen vilket respondenten anser vara 
en betydelsefull unik fördel. Miljö är en av de stora faktorerna som de står för, de jobbar med 
innovativa ideer så att miljön ska få så lite skada som möjligt under samtliga projekt. 
Författarna var nyfikna om det fanns någon vision om strategier för hur förändringar går till i 
organisationen. Respondenten förklarade att alla förändringar i organisationen som helhet tar 
tid, både stora som små. De har demokratiska strategier för alla frågor som har med 
organisationens omställning att göra samt så har många möjligheten att ta del om vad som 
pågår i företaget eller om de väljer att stå vid sidan om projekt. Respondenten berättade även 
om deras fysiska miljö på huvudkontoret där de har stora luftiga rum med stora fönster som 
tar in mycket ljus. Respondenten förklarade att det är viktigt att kunna arbeta inom en miljö 
där kreativitet och innovation ska blomstra. Författarna frågade om innovationen på 
organisationen bara sker internt eller också externt och respondenten svarade att detta är något 
som sker internt på hela företaget. (Intervju, ÅF, 2016)  
 
Respondenten berättade även att det har funnits behov om att dela med sig utav sina projekt 
men att detta är något som de inte har gjort än. Respondenten berättade att de hade speciella 
avdelningar för innovationsarbetet, såsom kommunikationsenheten vilket är en slags spindel i 
nätet som når ut till de resterande enheterna. Allt börjar från en liten ide och de kan komma 
från vem som helst på företaget, så alla har en möjlighet att få sin röst hörd och känna sig 
delaktiga i företaget vilket är väldigt viktigt och anses vara ett hjälpmedel för innovation. 
Författarna ställde en följdfråga för att de var intresserade om företaget hade några speciella 
funktioner för att stödja innovation. Respondenten berättade för författarna att deras 
grundtänk är helt enkelt att vara miljövänliga och använda material som inte skadar 
människor, husdjur och miljön, till exempel armaturer som förbrukar mindre el, material som 
innehåller halogenfria plaster. De har en databas där anställda kan knappa in material som 
skall användas och därefter få all information om ämnen som finns i materialet, vilket bidrar 
till miljövänliga projekt och få mer kunskap om ämnen som materialet innehåller. Den 
slutliga tolkningen av mötet anses från författarnas sida att det gick som förväntat och att den 
informationen som gavs var tydlig. (Intervju, ÅF, 2016)  
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4.1.2 Kund och workshop 
När det gäller organisationens kunder så svarade respondenten att det är mycket viktigt att 
förstå sig på kundens behov men att detta är något som de måste jobba på då all innovation 
sker internt i organisationen. Respondenten menar att de har en bra relation till sina kunder 
men att kunderna får inte vara med i utvecklingsprocesserna. Respondenten var väldigt tydlig 
med att en bra kundrelation är att arbetet sköts på ett snyggt sätt och att kommunikationen 
med kunden är en viktig del i relationen. (Intervju, ÅF, 2016) Respondenten tog upp ett 
mycket bra exempel när det gäller kundrelationer: 
 
“Bara för att du får betalt från kunden så behöver det inte betyda att relationen är bra mellan 

dig och kunden. Behandlar man sina kunder dåligt så kanske de väljer att använda sig utav 
dina konkurrenter nästa gång de ska arbeta med ett projekt, vilket blir ett hot mot 

organisationen” 
(Intervju, ÅF, 2016)  

 
Respondenten menar att om man inte kunderna är bekväma med organisationen så kommer de 
att välja en annan då kundrelationen inte är god. Respondenten anser att det är viktigt att man 
behandlar sina kunder med respekt och att man lyssnar på vad de efterfrågar. Ger man 
kunderna de som de efterfrågar så får man nöjdare kunder, och ju nöjdare kunder desto bättre 
för organisationen. Respondenten anser att relationen med deras kunder är mycket bra då de 
har ständig kontakt under projektets gång. Kunderna får vara med på ett sätt i 
utvecklingsprocesserna då de får fylla i ett frågeformulär efter ett projekt och genom detta 
formulär så kan organisationen se vad som har gått bra eller dåligt. Respondenten är mycket 
positiv till tanken av att involvera deras kunder då hen tror att detta hade stärkt 
organisationens innovationer. (Intervju, ÅF, 2016)  
 

“Det är viktigt att ha en förståelse till vad kunderna har för behov då det är de som är 
viktigast på ett företag, utan kunder så är man inget bra företag” 

(Intervju, ÅF, 2016)  
 
Respondenten berättade att de har en stor samverkan på företaget och att de varje dag försöker 
utforma de bästa teamen för deras kunder. De har en kunskapsbank som de kallar för ONE 
ÅF där alla i organisationen får vara med och tycka till om olika projekt eller idéer. Här 
dokumenteras all typ av erfarenhet och lösningar som alla har tillgång till att utveckla. 
Respondenterna ställde frågan om vad respondenten anser om att använda sig av olika 
workshops som hjälpmedel till att förstå sig på kundernas behov. Respondenten var väldigt 
positivt till denna idé och var väldigt nyfiken på vad resultat skulle bli, speciellt resultatet av 
workshopen på deras kund Otera Retal AB. Respondenten sade att det är mycket viktigt att 
kunna sätta in sig i kundens behov för att kunna utveckla organisationens tjänster som ska 
gynna både kunden och företaget. Författarna ställde även frågan om respondenten tror att 
dessa hjälpmedel kan komma till användning i framtiden, vilket respondenten trodde. 
(Intervju, ÅF, 2016) 
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4.2 Workshop “Organisationsarbetet” med ÅF 
Den första workshopen genomfördes med 10 st anställda på ÅF division industry, tre 
projektledare, tre elkonstruktörer och 4 produktionsledare, varav sex kvinnor och fyra män. 
Syftet med denna workshop är att få en helhetsbild om hur organisationen arbetar och vad det 
finns för förbättringsmöjligheter.  

Hur arbetar ni idag? 

 
På den första frågan så höll många utav deltagarna med om att de är ständigt på jakt efter 
duktiga studenter och medarbetare som kan tillbringa nya erfarenheter, idéer och kunskaper 
inom sitt verksamhetsområde. Deltagarna berättade även om att de strävar efter att bli ett mer 
hållbart företag. Deras fokusområden och hållbarhetsmål är: Hållbara lösningar, ansvarsfulla 
affärer och attraktiva arbetsgivare. Åf:s fyra divisioner har en stor samverkan där de 
tillsammans försöker utforma de bästa möjligheterna och de starkaste teamen till deras 
kunder. De har en strategi som de kallar för ONE ÅF vilket innebär att organisationen bedrivs 
decentraliserat. All typ av erfarenhet och lösningar dokumenterar de i deras så kallade 
kunskapsbank: ONE. Denna kunskapsbank är tillgänglig för hela organisationen. För att 
kunna skapa utveckling för deras kunder så sammanställer även olika teknologier. Det som 
driver medarbetarna är deras nyfikenhet och även deras kunskap och erfarenheter. 
Medarbetarna ställer höga krav på att ledningen ska leda och stärka dem med att hitta nya 
lösningar och möjligheter för organisationen. (Workshop, organisationsarbetet med ÅF 2016) 

Hur vill ni arbeta?  
 

På den andra frågan så var deltagarna väldigt positiva när det kom till hur de vill arbeta. De 
tycker att arbetet sköts på ett bra sätt då de är Sveriges och Europas ledande konsultföretag 
inom bygg och teknik. Det som organisationen strävar efter att bli mer hållbara och vara 
nummer ett på varje marknad där de verkar. Deras mål är att vara den bästa partnern för de 
bästa kunderna. De ska ständigt växa organiskt genom förvärv och detta ska stärka 
organisationen inom industri, infrastruktur och energi. Många tror att ÅF bara arbetar med 
teknik men de anser att deras historia handlar om visionära ledare, ingenjörer, projektledare 
och även andra specialister arbetar som ett team. På detta sätt så kan nya idéer och lösningar 
växa och på så sätt utveckla samhället. (Workshop, organisationsarbetet med ÅF 2016) 

Hur ska ni ta er dit? 

På den tredje frågan om hur de ska ta sig dit de vill så svarade deltagarna att de ständigt 
försöker utvecklas. De har infört en ny process som ska ge en bättre balans mellan könen där 
andelen kvinnliga chefer och medarbetare ska uppgå. De anser att med fler kvinnor så får de 
ett starkare ÅF. Deltagarna berättade även om att det finns för lite samarbeten med externa 
organisationer och de tror att detta skulle vara ett mycket bra sätt för dem att utvecklas. 
(Workshop, organisationsarbetet med ÅF, 2016) 
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4.3 Workshop “Organisationsarbetet”  med Otera Ratel AB 

Samma workshop som ovan fick även organisationen Otera Ratel AB göra. Skillnaden här var 
att Otera fick besvara frågorna om hur de upplever att ÅF arbetar. Frågorna besvaras utav en 
av Oteras projektledare. Otera Ratel AB är ett entreprenadbolag som har i uppgift att 
projektera och bygga elkraftanläggningar och även se till att infrastrukturen i samhället 
fungerar. Tjänsterna som de erbjuder är inom kollektivtrafik, elkraft och belysning m.m. 
(Intervju/Workshop, organisationsarbetet, Otera Ratel AB, 2016) 

Hur arbetar ÅF idag? 

De anser att ÅF arbetar på ett mycket effektivt och bra sätt där de snabbt får svar på frågor 
inom de gemensamma projekten. Ritningarna som de får från ÅF är i stor utsträckning fria 
från anmärkningar. Det som kan hända under projektets gång är det finns ont om tid, vilket 
kan göra så att vissa projekt blir lite sena och inte klara i tid. Otera var väldigt positiva till att 
ÅF har ett starkt miljötänk då de använder material som inte skadar individer eller naturen. 
Otera anser att samarbetet är mycket bra mellan organisationerna men att under projektets 
gång så kan ritningsleyouterna ändras men detta sker i slutskedet. (Intervju/Workshop, 
organisationsarbetet, Otera Ratel AB, 2016) 

 

Hur vill ni att ÅF ska arbeta? 

Otera anser att ÅF gör ett mycket bra jobb under projekten men de är medvetna om att 
innovationen är något som bara sker internt i organisationen och vill därför att ÅF ska arbeta 
mer externt. Deltagaren anser att om ÅF utvecklar sina tjänster genom att ta hjälp från sina 
kunder så kommer det att gynna kunderna och dom själva. Respondenten beskrev det som 
“happy wife, happy life” , att man ser till att kunderna får det som de efterfrågar vilket 
resulterar i ännu nöjdare kunder vilket kommer gynna ÅF. (Intervju/Workshop, Otera Retal 
AB, 2016) 

Hur ska ÅF ta sig dit? 
 

Deltagaren var mycket positiv till våra workshops och sa att det skulle vara ett mycket bra sätt 
för ÅF att kunna sätta in sig i kundernas behov. Respondenten var väldigt tydlig med att det är 
viktigt att de gör workshopen “organisationsarbetet” på sina kunder också för att kunna se vad 
de tycker. Det ska gå till på det sättet om syftet är att ta reda på vad kunderna har för behov, 
men om organisationens syfte är att utvecklas internt så är det inte lika viktigt att ta med 
kunderna. (Intervju/Workshop, Otera Retal AB, 2016) 

4.4 Workshop, Empati-kartan med ÅF 

Empati-kartan genomfördes med 10 anställda på ÅF division industry, tre projektledare, tre 
elkonstruktörer och fyra produktionsledare, varav sex kvinnor och fyra män. Syftet med 
denna workshop var att både deltagarna och författarna ska kunna få en helhet om hur 
företaget tror att deras kunder gör, tänker, känner, vad de hör och ser angående deras tjänster.  



32	

Vad skulle användaren tänka och vad får den för känsla? Vad är några av deras bekymmer 
och förhoppningar? 

Det sammanställda resultatet var att de anser att det största bekymret som deras kunder har är 
att tiden inte räcker till i ett visst projekt. De menar att kunderna vill ha en projektering så fort 
som möjligt och att detta inte går att göra så fort som de vill att det ska gå. Annars så har de 
förväntningar över att deras kunder är mycket nöjda med deras tjänster och att de ska kvarstå 
som deras kunder. (Workshop, Empati-karta, 2016) 

Vad skulle deras vänner, kollegor, och chefen vara benägna att säga när användaren 
använder vår produkt/tjänst? Vad skulle användaren höra i dessa scenarier? 

Deltagare anser att kundens vänner, kollegor och chefen skulle säga att ÅF effektivt utnyttjar 
möjligheter som har minskande effekter på miljön. Detta tänker de på i starten av ett projekt 
där de försöker identifiera hållbarhet i relation till själva designen, genomförandet och 
materialet. ÅF har en snabb återkoppling mot kund och är man ute i god tid att skicka ut en 
beställning på ett jobb så är det oftast aldrig något bekymmer att ta fram underlag. Det som 
skulle kunna hända är att det blir ett missförstånd mellan kund och ÅF. (Workshop, Empati-
karta, 2016) 

Vad skulle användaren se när han/hon använder vår produkt/tjänst i sin omgivning? 

Många av deltagarna skrev ordet “miljövänliga” på sina post it lappar och även här berättade 
de att kunderna skulle se att ÅF tänker på miljön då de använder sig utav miljövänlig material 
som till exempel halogenfria plaster. De berättade även att kunden skulle se att arbetet sköts 
på ett snyggt sätt genom att majoriteten av deras ritningar som kunden får är felfria från 
anmärkningar, vilket gör att projektet inte kommer stöta på några problem. Kunderna skulle 
även se att ÅF är ett mycket seriöst företag som bryr sig om att projekten blir bra. De har 
alltid någon från organisationen som granskar ritningarna efter att någon projekterat. 
(Workshop, Empati-karta, 2016) 
 
Vad kan användaren säga eller göra när du använder vår produkt/tjänst? Hur skulle detta 

förändra i en offentlig eller privat miljö? 

Även på denna fråga så svarade kandidaterna att användaren skulle säga att organisationen 
projekterar ut efter miljövänliga produkter som tillverkas med så lite miljöfarliga ämnen som 
möjligt. Detta är något som gör organisationen unika. Bland annat så projekteras elstyrningar 
från ett energisparande perspektiv, genom att använda elsnåla armaturer. Som exempelvis led 
armaturer så kan vi minska energiförbrukningen. Kabelns manteln tex består av halogenfri 
plaster, vilket är mindre skadligt för våran miljö. Ett annat exempel är att man försöker 
förespråka en säker arbetsmiljö, det vill säga att alla berörda som jobbar på projektet tar del 
utav en arbetsmiljöpolicy som man ska följa till punkt och prickar. (Workshop, Empati-karta, 
2016) 

Vad är några av användarens smärtpunkter eller rädsla när du använder vår 
produkt/tjänst? 
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De rädslor som kunderna kan få är att projekten inte kommer förhålla sig till deras budget och 
även att det kan uppkomma fel under projektets gång. Dessa fel kan göra att projektet inte 
riktigt bli klart när man tänkt sig. Detta kan bli ett problem då många projekt ofta har en 
slutpunkt på när arbetet ska vara klart. Det är våran roll som konsulter att göra allt för våran 
kund, så det är viktigt att vi håller tidplanen. För att minska oron från kund så bör 
samordningen vara extra noggrann, det vill säga flera samordningsmöten för att säkerställa att 
man tänker likadant och får fram det tänkta slutresultatet. Detta är för att undvika alla 
missförstånd mellan kund och beställare.  

 

 

Vilka fördelar kan användarupplevelsen få när de använder vår produkt/tjänst? 

Fördelarna som kunderna kan uppleva med ÅF:s tjänster är att de alltid kommer slutföra ett 
projekt som är påbörjat. ÅF lämnar aldrig ifrån sig ofullständiga handlingar. En annan fördel 
som kunderna får ta del av är att ÅF tar hand om hela ansvaret i ett projekt. Ett exempel som 
deltagarna tog upp var att är att de tar hand om ekonomiska och tekniska konsekvenser inför 
kapitalplaceringsbeslut, integrering av tillverkningssystem med mera. Konsulterna i detta 
företag förenas till en helhet med användarens enskilda företag. För att kunna få feedback från 
kunderna så skickar ÅF ut blanketter efter avslutat uppdrag där kunden får betygsätta ämnen 
som samarbete, kunnighet och så vidare. Detta gör de för att kunna veta vad som var bra och 
dåligt och genom att veta detta så kan de driva ett innovativt och hållbart företag. De menar 
även att de sällan får dålig feedback och att de vet att deras kunder är mycket nöjda då ÅF är 
mycket kunniga inom sina områden. Organisationens erfarenheter gör att deras projekt bidrar 
till en konkurrenskraft och en stabilitet med deras användare. (Workshop, Empati-karta, 2016) 
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5. Analys 
Nedan så finns sammanställningen för delen analys, avsikten med studien är kopplad med 
teori som anses vara relevant. Analysen är genomförd utav de tematiseringar som skapats av 
transkriberingen. Författarna förklarar med hjälp utav teori hur organisationen kan ha 
användning av den information som uppkom på workshopen. 

5.1 Intervjun 

5.1.1 Innovation och innovationsledning 

Författarnas empiriska resultat visade att organisationens sammansättning gav en 
betydelsefull del för innovationsprocessen, då medarbetarna får en stor möjlighet att kunna 
själva bestämma om de vill tillhöra projekt eller om de väljer att avstå. Genom att företaget 
har en speciell avdelning för förbättring och kunna få sina röster hörda visar enligt Herrera 
(2016) ett aktivt engagemang och det ökar chansen för organisationen att kunna utöka 
möjligheterna för marknaden. Enligt Nilsson (1999) är delaktigheten i verksamheten viktig 
genom att motivera, involvera och engagera som organisationen använder för att få en 
effektiv utveckling. Organisationen förbättrar på detta sätt sig med en ökad produktivitet men 
även bidrar det med kunskap för berörda. På så sätt kan organisationen ständigt utgöra ett 
medel för lärande under processens gång, både för medarbetarna men även för ledningen. 
(Nilsson, 1999)  
 
Respondenten förklarade att organisationen har en kommunikationsenhet som är en slags 
spindel i nätet som når ut till de resterande enheterna på organisationen. Genom 
kommunikationsavdelningen kan organisationen dela med sig utav sina idéer genom 
kunskapsbanken ONE ÅF, där alla har en möjlighet att få sin röst hörd och känna sig 
delaktiga inom organisationen. Genom intervjun tolkade författarna att öppen innovation är 
något som sker internt på organisationen då samtliga innovationer medförs med bidrag av 
utvecklande insatser och intern forskning. (Cricelli, Grimaldi & Greco, 2016). Med öppen 
innovation menas att organisationen borde anskaffa betydelsefulla resurser genom externa 
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organisationer och gemensamt kunna utnyttja interna resurser (Tidd & Bessant, 2013).  
 
Organisationen använder sig inte att öppen innovation på “rätt” sätt då det bara sker internt. 
Detta skulle kunna ses som innovativt då hela organisationen får vara med i 
utvecklingsprocesserna, men om organisationen vill utvecklas ännu mer så skulle utnyttjandet 
av externa organisationer vara mycket bra. Enligt Tidd & Bessant så är tanken med öppen 
innovation att verksamheter får resurser och källor för att kunna förnya sig. Författarna har en 
eget intryck om öppen innovation och det har varit enligt dem ett begrepp som varit 
ogreppbart och vad de anser vara knepigt att använda i arbetssättet i organisationen. För att 
författarna anser att organisationer som ÅF inte är beredda att låta ideer och kunskaper flöda 
fritt och öppna sin verksamhet för att det är avgörande för deras konkurrenter. På så sätt kan 
organisationen dra fördelar att kunna själva ha kontroll över sina ideer och processer. (Tidd,  
2014) Det har lett till att öppen innovation dragit en speciell uppmärksamhet genom att ha 
tillgången för att förankra, attrahera och identifiera den externa kännedomen för innovation. 
Vilket kommer från utvidgningen och olika kunskapskällor i syfte med att man skapar ett 
värde för användaren. Studier har visat att genom open innovation har det alltmer visat en stor 
betydelse i innovationsprocessen i verksamheter. Där även stora fördelar som risk,tid, kostnad 
blir mindre när användare brukar sig av open innovation. När det sker en aktivering mellan 
användarens deltagande i en öppen utveckling så definieras det av organisationens 
hjälpverktyg och interaktionssätt. Men det görs en analysering av användarens deltagande i 
den öppna utvecklingen genom att man tittar på de olika faserna av innovation. I en 
innovationsprocess så finns det tre stycken steg, det första är idegenerering, och det andra är 
utveckling och det sista är kommersialisering. (Vaisnore & Petraite, 2011)  

5.1.2 Kund och workshop 
För respondenten är en bra kundrelation mycket viktig då kunderna ska bli nöjda.  
Respondenten ansåg även att kreativitet är något som hänger ihop med innovation och att 
kunden har en betydande roll för att organisationen ständigt ska utvecklas. Enligt Tidd & 
Bessant (2013) så är det kraftfullt att ha en uppfattning om vad individen vill och behöver, 
innovation är oftast ett svar på ett behov av förändring och för att kunna identifiera vad som 
behöver förändras så måste man förstå den betydande rollen, vilket är kunden. Empirin visar 
på sådant sätt att innovationsprocessen ser användaren som en viktig roll i medverkandet. På 
samma sätt så får empirin även stöd i att kreativitet som en viktig faktor för innovation, som 
bidrar till integration både inåt och utåt. (Tidd & Bessant, 2013)  
 
Michanek & Breiler (2012) menar att organisationer bör ha ett behov som utgångspunkt för 
en idégenerering. Att komma fram till den verkliga kärnan i behovet är väsentligt för att 
lyckas. Det är viktigt att man inte löser fel problem då man egentligen inte har någon nytta av 
den. (Michanek & Breiler, 2012) Respondenten förklarade att deras kunder får vara med i 
utvecklingsprocesserna på ett litet sätt genom frågeformuläret som de får fylla i efter avslutat 
projekt. Genom detta formulär så kan organisationen se vad som gick bra och vad som gick 
dåligt under projektet. Genom att ledningen sätter upp mål, bidrar det till både långvariga och 
kortvariga planer för hur organisationen ska bli mer omfattande och vilka delar av tjänsten 
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som ska förbättras. Kunderna bidrar till vad de kan förvänta sig av tjänsterna, vilket kan göra 
att tjänsten kan få en feedback. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014)  
 
Författarna ser detta med en koppling till känslo-eller åsiktsorienterat behov då det är baserat 
på en enskild individs tankar. Genom detta behov så kan organisationen skapa mänskliga 
värden. (Michanek & Breiler, 2012) Det som organisationen erbjuder är en plattform som 
användaren tillämpar för att kunna fylla ut sina behov. Därför är det en betydande del för en 
organisation att kunna samarbeta och kommunicera med sina användare under utveckling när 
det kommer till befintliga och nya erbjudanden. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) 
 
Respondenten sade att det är mycket viktigt att kunna sätta in sig i kundens behov för att 
kunna utveckla organisationens tjänster som ska gynna både kunden och företaget. 
Respondenten anser att innovation och kreativitet går hand i hand och berättade även om att 
det är viktigt att kunna arbeta inom en miljö där kreativitet och innovation ska blomstra. 
Miljön är en mycket viktig faktor när man ska vara kreativ och utveckla organisationen. Det 
är behovet som styr hur den fysiska miljön ska se ut. (Michanek & Breiler, 2012) 
Respondenten tog upp deras stora och luftiga rum på kontoret som tar in väldigt mycket ljus 
från deras stora fönster. Michenk & Breiler (2012) menar att det ska finnas fria och öppna 
ytor och så mycket ljus som möjligt i rummet för att kreativitet ska uppnås på bästa sätt. 
(Michanek & Breiler, 2012) 

5.2 Workshop “Organisationsarbetet” med ÅF 
 Syftet med denna workshop var att ta reda på hur organisationen arbetar, hur de vill arbeta 
och hur de ska ta sig dit. Den första frågan var lätt bedömd och den uppfyllde dess syfte. På 
de andra två frågorna hade författarna förväntat sig andra svar vilket gjorde detta svårt att 
analysera.   

Hur arbetar ni idag? 
 
På den första frågan diskuterade deltagarna organisationens visioner och mål och detta är 
mycket viktigt när det kommer till att driva en verksamhet framåt. Enligt Andersson (1998) så 
måste organisationen ha riktlinjer och mål för att veta vart man vill komma och hur man ska 
ta sig dit. Genom detta så kan medarbetarna utföra sina arbetsuppgifter mycket enklare med 
tanke på att de vet vilka krav som finns. (Andersson et al.1998). Deltagarna tog även upp 
deras kunskapsbank ONE ÅF som de använder sig på organisationen. Författarna anser att 
detta sätt skulle kunna ses som att organisationen använder sig av intern crowd creation då de 
använder denna kunskapsbank att föra vidare information internt. Med crowd creation så tar 
man in idéer och skapar en produkt eller tjänst tillsammans och detta gör ÅF. Crowd creation 
bygger på samspel mellan aktörer, kunder och även anställda, men just i ÅF:s fall så bygger 
den bara på samspelet mellan organisationen internt. (Sloane, 2011)Steen, M., Manschot, M., 
& De Koning, N. skriver om Co-design som hänvisar alla former av kollektiv kreativitet, 
vilket menas med kreativitet som delas av två eller flera individer. Denna Co-design kan 
tillämpas i hela loppet av en designprocess. Författarna ser även här en koppling med 
kunskapsbanken som en typ av co-design men som sagt sker internt på företaget. För att 
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organisationen ska kunna utvecklas ytterligare så kan använda sig av denna co-design som 
kan skapa ett samspel med sina kunder. Genom att inkludera organisationens tjänster i en co-
design så kan de få in olika perspektiv på tjänstens efterfrågan i syfte att utveckla tjänsterna. 
(Steen, Manschot, & De Koning, 2011)  

 

 

Hur vill ni arbeta?  

På denna fråga var deltagarna för positiva än vad författarna hade tänkt att de skulle vara. De 
sa att deras mål är att vara nummer ett eller två på varje marknad de verkar i. De berättade 
även att deras mål är att vara den bästa partnern för kunden. (Workshop, organisationsarbetet 
2016) För att kunna vara den bästa partners för kunden så anser Tidd & Bessant (2013) att det 
är viktigt att förstå kundens behov av tjänsten eller produkten. (Tidd & Bessant, 2013). 
Författarna ser en koppling mellan workshopen och etnografiska studier då det handlar om att 
få en uppfattning om vad människor vill och behöver. Organisationen kan använda sig utav 
denna workshop som en typ av etnografisk studie där de besvarar frågorna som finns i 
workshopen. Genom att göra detta så kan organisationen kritisera deras arbetssätt och komma 
med olika förslag på hur arbetet kan förbättras och hur de ska gå tillväga.(Tidd & Bessant, 
2013) Det handlar bara om att ha rätt metod för rätt tillfälle och denna metod passar väldigt 
bra om organisation ska göra inkrementella innovationer. Till exempel om det ska ske en 
omorganisering på företaget. Om organisationen ska göra radikala innovationer så passar det 
väldigt bra att organisationen gör denna workshop på sina användare. (Kristensson, 
Gustafsson & Witell, 2014) 

                                                       Hur ska ni ta er dit? 

På den tredje frågan så svarade deltagarna att de ständigt försöker utvecklas och att innovation 
är mycket viktigt för organisationen. Enligt Herrera (2016) så är innovation något som driver 
konkurrenskraften och som är en process som är till för att frambringa nya marknads 
utrymmen. Deltagarna anser att ÅF är innovativa men att de hade kunnat bli ytterligare 
innovativa om de införde samarbeten med externa organisationer. Vaisnore & Petraite (2011) 
anser att organisationer borde utvidga sitt kontaktnätverk med externa organisationer och 
genom dessa få hjälp att utveckla organisationen internt. Genom detta så kan organisationen 
skapa en säker miljö och även en säker utveckling av deras tjänster. (Vaisnore & Petraite, 
2011)  

5.3 Workshop “Organisationsarbetet”  med Otera Ratel AB 

Otera Retal AB var mycket positiva till ÅF arbete men det som de tyckte att ÅF kan jobba på 
är att de ska inkludera deras kunder i utvecklingsprocesserna. Respondenten från Otera gav ett 
tips om att ÅF kan ha stor användning av sina kunder då det är kunden som är de viktigaste 
för att en organisation ska kunna överleva. För att en organisation ska förstå vad deras 
användare har för behov så kan de använda sig utav något som Eric von Hippel (2005) kallar 
för lead users. Hippel (2005) beskriver lead users som användare av en vara eller tjänst som 
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besitter lösningar på organisationers problem. Lead users har en annan synvinkel och ett annat 
syfte med sina lösningar jämfört med organisationen. Organisationens syfte är att bli 
framgångsrika och tjäna pengar medans en lead users syfte är att få en förbättrad tjänst eller 
produkt som de kan ha nytta av. Lead users har ett stort värde för organisationer då de gör att 
organisationer får ett nytt tankesätt för hur utvecklingen ska gå till. Om en organisation gör 
som de alltid har gjort så kommer inte organisationen kunna uppnå den nivå som de strävar 
efter. Är användarna nöjda så gynnar detta även organisationen. (Hippel, 2005) Respondenten 
beskrev detta som “happy wife, happy life”, att man ser till att kunderna får det som de 
efterfrågar vilket resulterar i ännu nöjdare kunder vilket kommer gynna ÅF. (Workshop, 
Otera Retal AB, organisationsarbetet, 2016) Det är viktigt för organisationer att göra en 
grundlig analys på vad kundens behov är för något. Det vanliga är att man använder sig utav 
marknadsundersökningar eller tekniska analyser för att kunna förstå behovet på bästa sätt. 
(Michanek & Breiler, 2012) 

5.4 Workshop empati-kartan 

Michanek och Breiler (2012) menar att innovation är något som gör nytta för samhället då det 
är vi människor som påverkas av den. Det finns olika typer av innovation och en utav de är 
kundupplevelse där man tar reda på hur man kan utöka eller addera extra värde i form av 
upplevelser i produkten eller tjänsten. Resultatet från empati-kartan visade i stor grad att ÅF 
anser att deras kunder är i stort sett nöjda med deras tjänster och att de sällan får dålig 
feedback. De bekymmer som de tror kan uppstå är att tiden inte räcker till i ett visst projekt då 
kunderna vill att det ska gå så fort som möjligt. Ett annat bekymmer är att det kan uppkomma 
fel under projektets gång vilket gör att projektet inte blir klart i tid. Sammanfattningsvis så 
anser ÅF utifrån empati-kartan att kundernas behov är: 

● Att projekten håller sig inom tidsramen 
● Att budgeten räcker till 
● Att det inte uppkommer fel under projektets gång 

Dessa tre behoven kallar Michanek & Breiler (2012) för möjlighetsorienterat behov då det 
inte finns något omedelbart problem som måste lösas. Detta behov vet kunden inte att 
han/hon har än då detta inte alltid händer. Dessa behov skulle även kunna kallas för Känslo- 
eller åsiktsorienterat behov då dessa behov är ofta baserade på en enskild individs tankar som 
får möjlighet att uttryckas fritt. Detta utgår från ett känslomässigt uttrycksbehov som kan 
skapa mänskliga värden. Innan en organisation börjar med en utvecklingsprocess så är det 
viktigt att göra en grundlig analys på vad behovet är för något. Denna workshop är ett mycket 
bra sätt för organisationer att kunna ta reda på vad kunderna har för behov. Lyckas man med 
denna workshop så har man fått fram ett eller flera behov vilket i sin tur leder till 
idégenereringen där organisationer använder olika metoder och tekniker för att kunna skapa 
en mängd olika idéer för att kunna lösa behovet som kunden har. (Michanek & Breiler, 2012) 

Efter idégenereringen är det dags att börja skapa översikt och förståelse som kan ligga till 
grund för urvalet. Här minskas antalet idéer men deras kvalitet ökar. Nästa fas är 
konkretisering och här utvecklas idéerna till koncept och beskrivs mer grundligt. I detta steg 
så kan organisationen fördjupa sig i sin idé och ta den till nästa nivå i form av tankar kring 
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kundbehovet eller grafiska illustrationer. I slutfasen samlas summan av de koncept som har 
gått igenom utvärderingar och fördjupningar. Det slutgilltiga konceptet ska vara så 
välformulerat och illustrerad som möjligt att en person i ledningen ska kunna ta ett beslut ifall 
den ska genomföras eller inte. (Michanek & Breiler, 2012) 

För att organisationen ska få fram problemorienterade behov genom workshopen så är det 
viktigt att de medverkande förstår syftet med workshopen och vad den kommer ge för nytta. 
Michanek & Breiler (2012) berättar att det ofta kan uppstå problem vid idéprocesser om inte 
en specifik person får vara en ledare som ska se till att rikta in sig på centrala faktorer för 
processens genomförande. Att till exempel leda en workshop bygger på principen om servant 
leadership, vilket menar att ledaren sätter andras behov först och hjälper människor att 
utveckla och göra så mycket som möjligt. (Greenleaf, servant leadership, 2017)  
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6. Diskussion 
Nedan innehåller författarnas gemensamma bedömning av genomförandet av de olika 
workshopen. Här presenteras bedömningen och även innovationsbidraget till organisationen 
som är grundade på hur de kan använda sig utav workshops som hjälpmedel för att ta reda 
på användarens olika behov på tjänsterna. Även under rubriken “innovationsbidrag” så ger 
författarna olika förslag på hur organisationen kan utvecklas genom att använda sig av 
externa aktörer. 

Syftet med denna studie var att är att undersöka hur organisationen ÅF upplever 
utvecklingsprocesserna på organisationen och även hur de kan ha användning av olika 
workshops som hjälpmedel till att sätta in sig i sina användares behov. De båda workshopen 
har visat sig fungera som ett bra sätt för organisationer att samla in information om 
användaren och dess behov, och även intern förståelse om organisationen. Författarna är båda 
överens om att de båda workshopen är lämpliga metoder men att genomförandet måste bli 
mer kritiskt. Med kritiskt så menar författarna att det är viktigt att organisationen även ser den 
andra sidan av myntet, vilket är det negativa med organisationen. Deltagarna kom främst med 
positiva egenskaper om vad de tror att deras användare tänker och känner om dem. Om de var 
mer kritiska mot organisationen så hade denna studie sett annorlunda ut då författarna hade 
haft det mycket lättare att se vad användarens behov är. Författarna fick ett resultat men hade 
förväntat sig att få ut mer från kandidaterna. De medverkande upplevde studien som enkel 
och rolig då de upplevde intern och extern förståelse. 

Empati-kartan anses fungera som ett samarbetsverktyg som grupper kan ta tillgång till för att 
kunna få en djupare inblick om deras kunder. Att veta syftet med workshopen känns som en 
viktig faktor. Empati-kartan kan skapa en grund för hur organisationens kunder tänker 
angående tjänsterna, men det är upp till organisationen hur denna karta ska behandlas. De 
medverkande bör vara realistiska och verkligen tänka igenom vilka bekymmer som de tror att 
deras användare här med deras tjänster. Detta måste göras för att workshopen ska förfölja sitt 
syfte. Något som författarna hade kunnat förbättra var att de kunde varit mer tydliga om att 
kandidaterna skulle vara objektiva. Den andra workshopen som författarna kallar för 
“Organisationsarbetet” fungerar som ett samarbetsverktyg som organisationer kan ta del av 
för att kunna få en djupare inblick om hur arbetet fungerar, vad som ska ändras och hur de ska 
ta sig dit. Denna workshop har stor potential som hjälpmedel internt i organisationens 
förbättringsarbete. Om organisationen vill ta reda på hur användarna känner angående deras 
arbete så är det viktigt att göra denna workshop externt som författarna valde att göra. På 
detta sätt kan organisationen ta reda på vad deras användare anser om deras arbete. Genom 
detta så kan organisationen utvecklas utifrån vad deras användare tycker och tänker och 
utifrån detta få nöjdare kunder. Även här är det mycket viktigt att det externa företaget är 
väldigt objektiv och försöker se helheten på ÅF:s arbete. Om de inte är ärliga så kan de inte 
komma någonstans. Det går inte att säga att allt är bra om man ständigt vill utvecklas. Även 
här skulle författarna varit mer tydliga om detta. 

Det är mycket viktigt att organisationer förstår att dessa workshops finns till för att göra nytta 
för dem. Med hjälp av empati-kartan så kan organisationen skapa ett samarbetsverktyg där de 
får en djupare inblick på deras kunder. Förstår man hur kunderna tänker och vad de har för 
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behov så kan organisationen på ett lättare sätt utveckla sina tjänster och få nöjdare kunder. 
Respondenten från intervjun sade att kundrelationer är mycket viktiga och genom dessa 
workshop så kan organisationen få mycket bättre kundrelationer om de utvecklar sina tjänster 
efter kundens behov. Detta nyttar inte bara kunden utan även företaget. Dessa två workshops 
kan bidra med att de medverkande kan kommunicera och frambringa idéer tillsammans för en 
ny tjänst eller produkt. För att organisationer ska utföra dessa workshops på bästa sätt så det 
viktigt att de har en ledare under workshopen som ska se till att de medverkande förstår syftet 
till varför de göra dessa. Det är även viktigt att se till att hjälpa de medverkande att göra den 
på rätt sätt. Genom att genomföra workshops så stärker du och inspirerar din organisation. 

6.1 Innovationsbidrag 

Som författarna tidigare nämnt så måste de medverkande i workshopen vara mer objektiva för 
att dessa ska kunna förfölja sina syften. I denna studie syntes det tydligt att de medverkande 
bara prioriterade det positiva med organisationen. Metoden för dessa workshops bör vara 
uppbyggda på samma  sätt, förutom att det måste framgå tydligare att de medverkande måste 
vara mer kritiska angående arbetet på organisationen. Det författarna hade kunnat göra var att 
vara mer tydliga angående detta. Workshopen ska fortsätta vara uppbyggd på öppenhet, 
frivillighet och acceptans vilket gör att de medverkande känner sig trygga. (Soini & Pirinen, 
2005) Syftet med workshopen är att få fram relevant information om problem som kan uppstå 
med användare av tjänsterna som kan döljas av olika anledningar. Detta ska göras för att 
organisationen ska på bäst sätt få information om vad som behövs förbättras och utvecklas. 
Genom att hitta gömda problem så krävs det engagemang, olika kunskaper och erfarenheter 
för att på bäst sätt kunna genomföra utveckling. (Koch, 2011).Utifrån intervjun med 
projektledaren så lade författarna märke till att det sker för lite samarbeten mellan 
organisationen och externa organisationer när det kommer till utvecklingsprocesser.
 Organisationen anser att de har ett stort fokus på sina kunder och att det är viktigt att 
de ständigt utvecklas. Trots detta så har de för lite samarbeten med externa aktörer. De anser 
sig ha gjort ett mycket bra arbete när det kommer till utveckling då det idag är nordens 
centrala konsult inom produktutveckling samt process- och produktionssystem. Författarna 
anser att detta är väldigt bra men att det är aldrig fel att inkludera externa aktörer i 
förändringsprocesserna.  

Författarnas förslag är att organisationen använder sig utav så kallad co-design som hänvisar 
alla former av kollektiv kreativitet. Co-design är ett mycket bra sätt för organisationer att 
skapa kreativt samspel mellan deras användare. Det är ett mycket bra sätt för organisationer 
att få en input om vad som efterfrågas av användarna. Genom detta så kan organisationen 
utveckla framgångsrika tjänster. Fördelarna som tillkommer med co-design är att 
organisationen kan minska sina kostnader, förbättra kundernas lojalitet och organisera 
innovationsprocesser mer effektivt. För att detta ska gå på bästa sätt och för att bäst resultat 
ska uppnås så är det viktigt att först identifiera specifika mål för projektet, samt fördelarna 
med en eller flera co-design aktiviteter. Därefter ska man anpassa dessa mål och fördelar med 
co-designen. (Steen, Manschot, & De Koning, 2011)  
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Författarna anser även att organisationen kan använda sig utav det som Von Hippel (2005) 
kallar det, lead users. Med detta menar författarna att ÅF ska använda sig utav sina användare 
som lead users som besitter lösningar på organisationens problem. Med hjälp utav sina 
användare så får de en förmåga att kunna förbättra och utveckla sina tjänster vilket kommer 
gynna organisationen själv och användarna. Om företaget skulle använda sig av lead users 
skulle de även få rika källor för framtida behov, vilket kan utveckla företaget ytterligare 
genom att dessa individer kan förbättra tjänsterna på ÅF som de anställda inte kanske tänkt 
på. (Hippel, 2005) Deltagarna berättade om organisationens kunskapsbank ONE ÅF där 
organisation bedrivs decentraliserat. Vilket menas att man ger alla medarbetare på 
organisationen en mer självständig ställning. Detta gör ÅF genom att dokumentera all typ av 
erfarenhet och lösningar i deras kunskapsbank som är tillgängligt för alla på organisationen. 
Detta anser författarna som väldigt bra då det är ett väldigt innovativt tänk av ledningen då de 
låter medarbetarna vara mer självständiga. (Backström T. Döös M. Wilhelmson L. 2006) 
Genom att ha en kunskapsbank som är intern är väldigt betydelsefullt men författarna anser 
att ÅF behöver arbeta mer externt med sina kunder, som crowdsourcing. Att använda sig av 
crowd creation kan vara ett förbättringsförslag som de kan använda sig för att samla in 
information från externa parter som kan hjälpa organisationen att skapa bättre och nya tjänster 
samt att utveckla dem till det bättre. På detta sätt så bygger ÅF mer interaktioner med sina 
anställda, kunder och aktörer, fler möjligheter skapas och dem kan sedan skapa ytterligare 
värde för konsumenterna.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Slutsats 
Nedan innehåller författarnas svar på studiens frågeställning och även en sammanfattad 
bedömning av genomförandet av de olika workshopen.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur organisationen ÅF upplever 
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utvecklingsprocesserna på organisationen och även hur de kan ha användning av olika 
workshops, som hjälpmedel att sätta sig in i användarens behov. Författarna ville ta reda på 
om organisationen kan utveckla tjänsterna genom resultatet av dessa workshops. Då ÅF är ett 
mycket stort företag så valde författarna att avgränsa detta arbete till divisionen industry. 
Enligt författarnas bedömning så finns det förbättringsförslag på hur organisationen kan 
använda de olika workshopen för att uppnå bästa resultat.  
 
-Hur kan ett konsultföretag använda sig av workshopen “organisationsarbetet” samt  “empati-
kartan”, för att kunna sätta in sig i användarens behov?  

● För att organisationen ska kunna ha användning av workshopen “empati-kartan” och 
“organisationsarbetet” så är det viktigt att de förstår syftet med dem. 

● För att de medverkande i workshopen ska kunna uppnå bäst resultat så är det viktigt 
att det finns en ledare som sätter andras behov först och hjälper de medverkande att 
utveckla och göra så mycket som möjligt 

● De medverkande i workshopen måste vara realistiska och verkligen tänka igenom 
vilka bekymmer som de tror att deras användare har med deras tjänster. 

● För att organisationen ska få bäst nytta av workshopen “organisationsarbete” så är 
författarnas förslag att den även görs av deras kunder. Även här är det viktigt att 
kunderna är realistiska och tänker på att detta kommer gynna dem. 

-Kan man utveckla tjänsterna genom resultatet av dessa workshops? 

Utifrån resultatet från empati-kartan så har författarna kommit fram till att kundernas behov 
är: 

● Att projekten håller sig inom tidsramen 
● Att budgeten räcker till 
● Att det inte uppkommer fel under projektets gång 

Utifrån författarnas analys och diskussion så kan organisationen utveckla deras tjänster utifrån 
kundens behov. Dessa behov ovan har inte något omedelbart problem som måste lösas. Detta 
behov vet kunden inte att han/hon har än då detta inte alltid händer. Självklart kan 
organisationen utveckla dessa men det är mycket lättare att utveckla ett problemorienterat 
behov. Det författarna menar med detta är att om behoven var problemorienterade så hade det 
funnits ett definierat problem på något som måste lösas. Genom detta så kan organisationen 
utveckla tjänsterna genom en idéprocess. 

7.1 Förslag till vidare studier  

Ett förslag till vidare studier att när man tillämpar dessa workshops så bör man gå in mer på 
detalj genom att man förklarar för respondenterna att de ska vara kritiska och realistiska om 
hur de arbetar.  
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8.6 Bilaga 1 

8.7 Intervjuguide 

Bakgrund 

1.     Kan du beskriva ÅF som organisation? 

2.     Kan du berätta lite om divisionen industry? 

3.     Vad har du för roll i organisationen? 

4.     Vad är det som gör er unika? 

Innovation 
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5.     Vad betyder innovation för dig? 

6.     Vad är innovation för ÅF? 

7.     Har ÅF några speciella strategier för utvecklingsprocesserna? 

8.     Hur ser innovations ledningen ut på ert företag? Dvs vilka visioner/riktlinjer/strategier 
finns det för att främja innovation? 

9.     Hur har ni organiserat innovationsarbetet? Har ni en innovationsledning som bestämmer 
allt? Eller får medarbetarna vara med och komma på idéer? 

10.  Hur gör ni det möjligt för att de enskilda medarbetarna att medverka i 
innovationsprocesserna? 

11.  Har ni några speciella funktioner för att kunna stödja innovation? 

12.  Är innovation något som bara sker internt eller använder ni er utav externa aktörer? 

Kunder/användare 

13.  Kan du berätta lite om era kunder? 

14.  Hur skapar ni kundrelationer? 

15.  Anser du att ni har bra relationer med era kunder? Varför/varför inte? 

16.  Anser du att det är viktigt att kunna sätta in sig i kundens behov under 
utvecklingsprocesserna? Varför/varför inte? 

17.  Har ni något tillvägagångssätt för att kunna förstå er på kundernas behov? 

 

 

Workshop 

18.  Har ni några speciella hjälpmedel för att kunna sätta in er i kundens behov? 

19.  Om ja, kan du berätta lite om dem? Om nej, varför har ni inte det? 

20.  Anser du att workshops är ett lämpligt hjälpmedel för att kunna lösa olika problem i 
organisationer? Varför/varför inte? 

21.  Tror du att ni skulle ha användning av just våra workshops på er organisation? 
Varför/varför inte? 
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