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Sammanfattning: 

 

Titel: Ett IT-konsultföretag och dess relation till kunder   

 

Nivå: C-uppsats: Examensarbete för kandidatexamen i innovationsteknik 15.0 hp. VT 17.  

 

Författarna: Jonatan Clemens & Staffan Hjalmarsson 

 

Handledare: Anette Strömberg 

 

Datum: 2016-11-07 - 2017-01-12 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ett större företag möter användare och deras 

behov samt var och hur interaktion med dessa användare sker. Förslag på 

förändringsområden föreslås i samband med fullföljd studie. 

 

Forskningsfrågor: -Hur arbetar ett konsultföretag med kunder/användare? 

-Liknar deras arbetssätt vad som beskrivs som framgångsrikt i forskning om 

kundinvolvering? 

-Kan arbetsprocesserna förbättras? 

 

Metod: Författarna har använt sig av en kvalitativ metod som tagits fram i form av muntliga 

semistrukturerade intervjuer. Studien Bygger mycket på hermeneutisk form som innebär att 

man sammanfattar sina egna tolkningar för att få en djupare förståelse.  

 

Resultat: En sammanvägning och analys av genomgångna teoretiska områden och empiri gav 

slutsatsen att det finns indikationer på att företaget till stor del inte arbetar efter etablerad 

forskning uppsatsen behandlar. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har framförallt bidragit till en djupare förståelse kring ämnet 

kundrelationer samt ska bidra med fördelaktig information för konsultföretaget gällande deras 

arbete.   

 

Nyckelord: open innovation, led users, toolkits, communities, extrem users, etnografiska 

studier, technology push, market pull, co-design 

 
  



4 

 

 

Date: : 2017-03-3 

 

Abstract:  

 

Title: An It consulting company and its relationship with customers 

 

Level: C-examination Bachelor’s degree in innovation, design and technology. IDT, 15hp. 

VT 17th 

 

Authors: Jonatan Clemens & Staffan Hjalmarsson 

 

Handler: Anette Strömberg 

 

Objective: The aim of the study was to investigate how a major company meets the users and 

their needs as well as where and how the interaction with the user is done. Suggestions for 

areas of change are proposed in connection with the completion of the study. 

 

Research questions: -How does a consulting firm work with customers/users? 

-Are their work methods similar to what is described as successful in research on customer 

involvement? 

-Can work processes be improved? 

 

Method: The authors have used the qualitative method that has been developed as oral semi-

structured interviews. The study is based much on hermeneutic form which means that one 

summarizes his own interpretations to get a deeper understanding. 

 

Conclusion: A conjunction and analysis of theoretical areas dealt with and empirical 

information led to the conclusion that there are indications that the company largely do not 

work according to established research the paper deals with. 

 

Assignment purpose: The essay should mainly have contributed to a deeper understanding on 

the subject of customer relations and should contribute beneficial information for a consulting 

firm regarding their client work. 

 

Keywords: open innovation, led users, toolkits, communities, extreme users, ethnographic 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi lever i en tid då användare i allt större utsträckning kräver att få vara delaktiga i 

utvecklingsprocesser och det finns många möjligheter för användare att få sina synpunkter 

hörda (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

Det har även blivit enklare för företag att skapa en förståelse för användare, till exempel 

genom att samla information via internet (Chui et al, 2012). 

Att förstå användarbehov har alltid varit en kritisk, avgörande faktor för att lyckas med 

innovation (Tidd & Bessant, 2013). 

Det finns flera sätt som möjliggör för förståelse av användarbehov men många av dessa  

standardverktyg och tekniker för att begripa sig på marknaden har svagheter och har 

begränsad användning i utveckling och kommersialisering av nya, nytänkande och komplexa 

produkter och tjänster (Tidd & Bessant, 2013). 

 

Vikten för företag att förstå användares behov och hur de upplever värde hos en produkt eller 

tjänst förstärks med tanke på att det idag inte räcker med att enbart konkurrera med en bra 

produkt eftersom många andra företag kan producera samma vara till ett bättre pris. För att 

bli riktigt konkurrenskraftiga krävs att företagen blir kundorienterade (Kristensson, 

Gustafsson & Witell, 2014). Kundorientering kräver djupgående kunskap om kunder, 

kunders problem, relationsbyggande mellan företag och kund och innebär att organisationen 

agerar på sätt som bygger på kundagerande på marknaden, hur kunder beter sig, tänker och 

känner (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

Problemet är att många företag tror att kunder köper deras produkter bara för att äga dem och 

missar att de köper dem för det värde de kan ge dem. Därtill saknas även strategier för 

processer, metoder och modeller som hjälper företagen skapa processer som ger värde 

(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014).   
 

Författarna fick möjligheten att arbeta med ett IT-konsultföretag inom Västmanlands län för 

att undersöka organisationens arbetssätt i kundrelaterade frågor. Det rörde sig om ett företag 

med både konsultation och produktutveckling, med cirka 600 anställda och med sina 

huvudkunder inom i fordons-, verkstads-, och stålindustrin.  
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1.2 Problemformulering 

 

Även om det blivit allt vanligare att använda sig av användare och kunder i kreativa 

samarbetsprocesser saknas det i många fall förståelse för vilka fördelar samarbeten och 

interaktion kan innebära och inte minst hur användaren kan bidra till att utveckla nyskapande 

innovationer. I en tid då hårdare konkurrens betyder att företag måste bli kundorienterade för 

att förbli konkurrenskraftiga är det viktigt att strategier, processer etcetera finns på plats i 

företagen som fungerar både för organisationen och kunden.  
 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett större företag arbetar i olika kundrelaterade frågor 

och om man följer eller har etablerade arbetssätt som rör ämnet kunder. Förslag på 

förändringsområden föreslås i samband med fullföljd studie. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

-Hur arbetar ett konsultföretag med kunder/användare? 

Underfrågor:  

-Liknar deras arbetssätt vad som beskrivs som framgångsrikt i forskning om 

kundinvolvering? 

-Kan arbetsprocesserna förbättras? 

 

1.5 Innovationsbidrag 

 

Resultat kan genom att se till hur ett specifikt företag arbetar potentiellt leda till ökad 

kunskap om användarbehov, interaktion med användare och involvering av användare. Om 

företaget har något unikt arbetssätt kan det belysas. Genom att jämföra företagets arbetssätt 

med etablerad forskning som behandlar områdena i fråga finns det möjlighet att göra en 

analys och sammanställa resultat för att senare redovisa resultatet i någon form för företaget. 

 

1.6 Disposition 

 

Studiens inledande avsnitt är: sammanfattning, bakgrund, problemformulering, syfte 

frågeställning, målgrupp, avgränsningar. Nästa avsnitt i studien är metodbeskrivning som 

förklarar hur studien har utförts. Efterföljande avsnitt i studien följer den teoretiska 

bakgrunden som ska användas för att beskriva och tolka den empirin som kommer beröra 

analysen. I avsnittet som kommer därefter ska den empiriska datan presenteras (berör även 

analysen). Analysavsnittet kommer sedan, i vilket insamlad empiri analyseras för att koppla 

ihop med teorin som studien har använt.  

Analysen kommer sedan att diskuteras i diskussionsavsnittet. Sista avsnitten för studien är 

slutsatsen, där all analyserad datainsamling och teori ska kopplas ihop och knytas samman 

med syfte, målsättning och frågeställning. 
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1.7 Avgränsningar 
 

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka ett enskilt företag för att på så sätt öppna upp för 

möjlighet få en djupare helhetsbild av företagets situation, jämfört med om vi hade undersökt 

flera företag.  

Avgränsningar gällande teori har varit att fokusera på teorier som handlar om 

kundinvolvering och interaktion. Det finns givetvis många teorier som behandlar ämnet och 

det kan således vara svårt att få med alla eller alla aspekter av några teorier. Vi har valt teorier 

vi ansett ha en stark koppling till ämnet och som vi även funnit i relevanta uppsatser under 

vår litteraturinläsning.  
 
 

2. Metod 

 

2.1 Metodval 
 

Kvalitativa metoder har använts för genomförandet av undersökningen. Kvalitativa metoder 

inriktar sig på beskrivningar och tolkningar för att kunna få en bättre förståelse över området 

samt klarhet. Metoderna som används har som syftet att beskriva respondentens tankar och 

värdering kring ett ämne.  

Detta för att ge en unik och egen synvinkel över ämnet. Fördelar med kvalitativa metoder är 

djupet som undersökningsenheten ger samt att få ett närmare perspektiv på verkligheten som 

man vill forska inom. (Bryman, 2011). 
 

2.1.1 Fallstudie  
 

Denna studie har egenskaper som kännetecknar en fallstudie. Likheter mellan fallstudier och 

tvärsnittsstudier kan göra det svårt att avgöra vilken forskningsdesign en studie har men en 

fallstudie kan i en grundläggande form beskrivas som ”ett detaljerat och ingående studium av 

ett enda fall” (Bryman, 2011). Vad det specifika fallet i fråga är kan variera. Det kan till 

exempel handla om att undersöka en specifik händelse, person eller, som i denna studie, en 

organisation. Ett ”fall” förknippas vanligtvis med en fallstudie som undersöker ett begränsat 

område - en viss plats - och fokus brukar ligga på situationen eller miljön i fråga. Fallstudier 

förknippas ofta men inte nödvändigtvis med kvalitativa forskningsmetoder som observationer 

och intervjuer då dessa metoder upplevs fungera bra då man ämnar göra granskning som är 

intensiv och detaljerad, av ett fall. (Bryman, 2011). 

Det som utmärker fallstudier från andra liknande studier är att fallet i sig är det primära 

intresset för undersökningen. Forskaren vill lyfta fram drag som är unika för ett särskilt fall, 

vilket kan benämnas som ett ideografiskt synsätt. Det är en forskningsdesign som skiljer sig 

från tvärsnittsstudie nomotetiska synsätt som syftar till att skapa påstående eller slutsatser 

som är giltiga oavsett var och när (Bryman, 2011). 

 

2.1.2 Intervjuer 
 

Semistrukturerade intervjuer valdes den huvudsakliga datainsamlingsmetoden. Forskarna 

anser att respondenternas perspektiv lättare kan uttryckas genom kortare semistrukturerade 

intervjuer.  
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Detta ger andningsrum för att ställa följdfrågor som kan kopplas till studiens inriktning. 

Respondenten får även chans att utveckla sina egna tankar mer konkret och inte behöva 

känna sig vägledd genom hela intervjun. (Bryman, 2011). 

En på förhand uttänkt intervjuguide fanns under intervjuerna för att inte “tappa spåret” och 

hålla sig inom ämnet - för att möjliggöra för inhämtande av relevant information. 

 

2.2 Metodkritik 

 

En nackdel med att ha kortare semistrukturerade intervjuer är att respondenten inte får 

chansen att bidra med all information som han eller hon har vilket skulle göra att forskarna 

missar viktig datainsamling. 
 

Intervjuer är en tidskrävande metod, vilket potentiellt kan vara problematiskt. En faktor som 

tar upp tid är transkribering av intervjuer. Med mycket material att gå igenom under 

begränsad tid finns det risk att information förbises.  
 

Kritik som kan riktas mot fallstudier kan vara att de inte genererar resultat som i större 

utsträckning kan generaliseras. Det finns alltså mindre liten extern validitet (Bryman, 2011). 
 

Något annat som möjligen kan vara problematiskt är att datainsamlingen skedde vid ett 

tillfälle och under en dag. Det innebär att allmängiltiga faktorer kan ha påverkat diverse 

faktorer vid just det tillfället således påverkat empirin.  
 
 

2.3  Etiska forskningsprinciperna  
 

När vi samlat in empiri för studien har vi utgått från de etiska forskningsprinciperna som är 

följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 

Informationskravet handlar om att information om forskningens syfte ska delges de som 

berörs av forskningen. Kravet innebär vidare att deltagare ska ska informeras om deras 

uppgifter, vilka villkor för deltagande som gäller, att deltagande är frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas (Forskningsetiska principer). 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien själv har rätt att bestämma över den egna 

medverkan. Forskaren ska erhålla deltagarens samtycke till deltagande och deltagaren kan när 

som helst avbryta medverkan (Forskningsetiska principer). 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att personuppgifter som kan användas 

för att identifiera deltagare ska förvaras på ett säkert sätt utom räckhåll för utomstående. 

(Forskningsetiska principer). 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlats in om enskilda personer enbart får 

användas i för forskningens ändamål (Forskningsetiska principer). 

 

Författarna upplyste forskningsprinciperna till intervjupersonerna genom mail, samt att de 

även gick över dessa etiska principer före respektive intervju startade.  

 

2.4 Tillförlitlighet 
 

Erik Lindhult (2008) beskriver två stycken dimensioner som ska uppnås för kvalitativ 

forskning. Den första dimensionen diskuterar bredden av hänvisande källor samt engagemang 

som tar fram denna fakta och även hur väl källorna passar in i forskningen som framförts.  
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Den andra dimensionen är den så kallade trovärdigheten, som definieras av begreppen 

validitet samt reliabilitet. Dessa två delar måste återspeglas i metod och teori valen inom 

forskningsrapporten för att uppnå en godkänd nivå av tillförlitlighet.  

För att kunna uppnå de kriterier som krävs inom tillförlitlighet ska författarna använda sig av 

datainsamlingsmetoder som bevisats fungera inom kvalitativ forskning och fallstudier, som 

intervjuer och observationer (Bryman, 2011). Genom detta kan ett tydligt metodavsnitt för 

denna studie framställas. 

Fortsättningsvis kommer teorier med kopplingar till studieområdet, att presenteras och sedan 

analyseras med den empiri som samlats in. Det kan vara svårt att återupprepa studien då 

sannolikheten är liten att man får exakt samma resultat. Då måste man eventuellt använda sig 

av samma teorier som funnits inom denna studie samt studera samma företag. Även om allt 

detta genomförs finns det inga garantier att samma slutsats kommer fram.  

 

2.5 Transkribering 

 
 

Transkribering är en metod att överföra inspelad språklig information till skriftlig form. Detta 

används för att tydligt kunna se den informationen som har kommit fram och kunna bearbeta 

in det som har sagts in i skriftliga studier eller dokumentering. Bryman (2011) beskriver ett 

antal fördelar med transkribering inom kvalitativa studier.  

Det bidrar med ett förbättrat minnet kring vad respondenten har sagt och bidrar även med 

bättre helhetsförståelse över de tolkningar man gör. Transkribering bidrar även till 

möjligheten av en mer noggrann analys av empirin. Författarna kan även göra upprepade 

genomgångar av respondentens svar. Den transkriberade informationen går att använda flera 

gånger och även delas vidare till personer som skulle vilja gör en fortsättande studie på 

ämnet. (Bryman 2011) 

Vi valde att dela upp transkribering mellan oss, där ena författaren transkriberade de två 

mindre intervjuerna som var mellan 45-55 minuter medan den andra författaren 

transkriberade intervjun som var på en timme och 20-35 minuter.  

 

2.6 Procedur  
 

Studien började med att vi efter tveksamheter kring tidigare valda ämnen bestämde oss för 

området kunder/användare och för att undersöka hur ett specifikt företag arbetar med dessa 

genom att jämföra arbetssätt med forskning och teorier inom området. I början av studien 

meddelade vi Erik Lindhult våra intentioner med studien genom mail och via telefon, som i 

sin tur förmedlade dessa vidare till potentiella intressenter. Då vi fått höra att Erik hade 

kontakter hos ABB var vi intresserade av att möjligen arbeta med dem och de kontaktades av 

Erik. Han kände även till några industrikonsulter som möjligtvis var intresserade av att 

deltaga. Efter några dagar fick vi på mail reda att en aktör bland konsulter i Västmanland, var 

intresserad av att deltaga i studien. Därefter hade vi kontakt med deras vd via mail för att 

styra upp diverse detaljer kring intervjuer och intervjutillfälle. Datumet för intervjuerna kom 

vi gemensamt fram till den 8:e december då det passade både oss och dem. Innan vi kom dit 

hade vi arbetat med studiens teoridelar och metoddelar, vilka inte var helt färdigställda men 

ändå till varierande grad utskrivna. Både mer generella frågor kring kundrelationer och frågor 

utifrån specifika begrepp och teorier inom området hade förberetts. Många intervjufrågor togs 

fram genom de teorier som finns i studien men det fanns också ett antal frågor som vi ansåg 

skulle kunna få fart på intervjukonversationen samt ge oss en bättre helhetsbild av företaget.  
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Den 8:e december på morgonen åkte vi för att träffa företaget klockan åtta och genomföra 

datainsamlingen. På företaget genomförde vi tre semistrukturerade intervjuer med personer 

med olika befattningar för att förstå företagets förhållande till kunder. Den första intervjun 

varade i cirka en timme och tjugo minuter, den andra i lite mindre än en timme och den tredje 

i cirka fyrtio minuter. Personerna som intervjuades arbetade som vd, konsult manager, och 

säljare. Efter genomförandet ut av intervjuerna så delade vi upp dem, där den ena författaren 

transkriberade den andra  och tredje intervjun medan andra författaren transkriberade den 

första. Total blev transkriberingen 44 sidor lång. Därifrån togs de mest relevanta delar av 

intervjuerna som kunde kopplas till de teorier som finns inom studien. Författarna valde 

sedan att dela upp analys och teori områdena på hälften för att göra det så rättvist 

(arbetsmässigt) som möjligt, för att senare diskutera och läsa de olika delarna. Författarna 

bestämde sig sedan för att sätta samman analysavsnittet med diskussionsavsnittet. Författarna 

gick sedan över det som har nämnts inom analys och diskussionsavsnittet för att lägga fram 

sin slutsats. Efter att slutsatsen skrivits gick författarna över till vidare forskning och 

förändringsförslag. 
 
 

3. Teori 

 

3.1 Open innovation 

 

Open innovation synsättet har under de senaste årtionden vuxit fram som ett metod för att 

skapa och få bättre kontakt med konsumenter såväl som andra organisationer. Detta genom 

att fokusera på nätverkandet samt interaktionen med varandra. Effekten av open innovations 

modell har gjort att företag förändrat sina interna strategier, målsättningar och 

organisationens struktur för att göra det möjligt för in- och utflöde av kunskapsutbyte samt 

interaktioner mellan interna och externa partier (Vaisnore & Petraite, 2011). 

Vaisnore & Petraite (2011) tolkar Chesbrughs beskrivning av open innovation-modellen som 

ett sätt att kunna utveckla koncept och idéer internt genom att använda sig av extern 

information. Open innovation borde behandlas som ett verktyg för att utöka eller rikta 

organisationer till större kunskap om vad just konsumenter vill ha. Det handlar om att skapa 

ett värde i de interaktioner och nätverk som organisationer har med sina kunder. Innovativa 

organisationer öppnar upp sin innovationsprocess för att göra detta möjligt. Detta gör det 

möjligt att ’’outsource’’ idéer ifrån sitt byggda nätverk för att hitta externa partier som bidrar 

med kunskap som hjälper organisationen internt (Vaisnore & Petraite, 2011). 
 

Att hitta värde hos kunden genom open innovation-modellen och kunna interagera i 

organisationer på ett effektivt sätt kan ses som en svår utmaning att handskas med. Vaisnore 

och Patraite (2011) anser däremot att organisationer borde uppfatta sina konsumenter som en 

utvidgning av sin egna organisation där användare och kunder är bas för värdefull 

information, som kan ge ny information kring ämnen som inte tidigare har berörts i en 

innovationsprocess; exempelvis, information om behov, lösningar samt nya tillämpningar på 

redan existerande produkter eller tjänster som verksamheten har (Vaisnore & Petraite, 2011). 

Vaisnore och Patraite (2011) bekräftar att bjuda in kunder till sin verksamhet bygger fram en 

starkare innovationsförmåga såväl som möjlighet, då det bidrar med kreativitet kring 

lösningar på problem samtidigt som generering och utvärderingar av nya produkter, idéer, 

utvärderingar samt koncept och diskussioner ökar vilket i sin tur leder till att arbetarna inom 

verksamheten får en bättre förståelse för vad deras kunder vill ha och det i längden ger större 

chans till bättre innovationer.  
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Att använda sig av konsumenter som open innovation-modellen gör kan även ge fler former 

av fördelar utöver just innovationsförmåga. Organisationer som har utnyttjat sig av open 

innovation reducerar ofta sin egna kostnad av produktutveckling samtidigt som tidsprocessen 

för att skapa nya produkter minskar vilket leder till att nya varor och tjänster kommer ut 

fortare på marknaden. Kvaliteten förbättras även den. Allt detta i sin tur minskar risken för 

misslyckande och skapar en säkrare framtid för organisationer som använder sig av denna 

modell - samtidigt som den minskar kostnaden, tiden, risken, vilket gör det till en näst intill 

överlägsen modell som organisationer måste använda sig av i dagens samhälle. Fördelarna 

har blivit bevisade inom flera studier och forskning som gjorts vilket gör det självklart för 

många att använda sig av externa parter för att skapa nya idéer, produkter, tjänster och 

processer. (Laura & Tantau, 2014) 
 

3.2 Communities 

 

Ibland kan innovation från användare komma från communities där människor skapar och 

använder innovativa lösningar kontinuerligt. ”Communities of practice” kan beskrivas som 

”grupper av människor som delar bekymmer eller passion för någonting de gör och lär sig 

hur man gör det bättre genom att interagera regelbundet” (Wenger, 2009).  
 

Exempel på innovationsskapande kan ses i det community Linux har (det handlar om 

operativsystem) som ständigt kommer med nya applikationer. Detta är inte ett enstaka fall. 

Över huvud taget använder sig allt fler internetprogram av communities, och intresset för att 

arbeta med communities för att tillsammans skapa innovativa lösningar ökar, liksom intresset 

för olika sätt att arbeta på med communities. Detta gäller inte bara för internetbaserade 

företag och utvecklare. Adidas har ett koncept där användare kan designa sina egna skor på 

hemsidan som sedan i affärer kan produceras på riktigt. 

 

Det finns företag som haft finansiella problem och använt communities för att klara sig och 

till och med gå med stor vinst. Ett gruvbolag delade med sig av sin data över områden där 

utgrävningar kunde ske och frågade sedan ett stort community med människor från många 

länder var de tyckte man skulle gräva, och det ledde till stora intäkter. 

När det handlar om mjukvaruutveckling gör fler och fler stora aktörer som BBC, Lego och så 

vidare så att de engagerar communities bestående av mjukvaruutvecklare - de låter 

utvecklarna använda deras källkoder för att skapa ny mjukvara. (Tidd & Bessant, 2013). 

Communities kan förutom att användas för direkt skapande även användas för att få in ny 

information från omvärlden i en organisation. Tidd & Bessant pratar om internetbaserade 

”klubbar” där ämnen kan diskuteras av människor med olika kunskaper. Utifrån dessa kan så 

kallade ”innovationsscouter” fungera som ”mäklare” för kunskap som strömmar in i- och 

genom en organisation. (Tidd & Bessant, 2013). 

En del av förklaringen till att användare väljer att dela med sig av innovativa lösningar de 

kommer på på plattformar för communityn skapade av företag kan ha att göra med 

användarnas personliga egenskaper. För det första är många innovativa användare troligtvis 

hobbyanvändare. För det andra är användarnas deltagande förknippat med deras önskan att få 

erkännande från företaget som skapat plattformen för communityt (ofta eftersom de gillar 

företaget, utvecklarna, produkten etc. Förutom detta delar lead users med sig av lösningar för 

att deras egna krav ska mötas. (Jeppesen & Frederiksen, 2006) 
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3.3 Lead users 

 

Lead users är en term som Erik von Hippel (2005) använder för att beskriva 

konsumenter/användare av en vara eller tjänst som ligger i den ledande spetsen av de 

lösningar kring en varas problem. Dessa individer har även en god förståelse när det gäller att 

inse framtida behov hos konsumenter, då de själva köper varan och är medlemmar inom 

¨konsument gruppen¨. Organisationen kommer att behöva förstå dessa behov förr eller 

senare.  (Hippel, 2005) 

De karakteristiska dragen som lead users har gör dem till värdefulla partners för 

organisationen när det gäller att utveckla och designa nya varor inom den egna  

innovationsprocessen. Hippel (2005) diskuterar just deras värde när det kommer till effekten 

de har på en organisation. En lead users är inte någon som är en ’’early adopter” eller 

innovatör då dessa termer går att förklara och beskrivas på olika sätt. En lead user är en 

individ som ligger framkanten utav alla kategorier som en vara eller trend finns inom. Eller 

har lyckats utveckla en tjänst på ett sätt som företag inom samma bransch inte har ens tänkt 

på. 

Potentialen som de har är någonting som organisationen borde utnyttja sig mer av istället för 

att stanna inom sin vanliga traditionella strategiram där allt börjar inifrån organisationen och 

går utåt. Erik von Hippel (2005) menar att organisationer som fortfarande använder sig utav 

strategin att börja inifrån och sedan utåt kommer aldrig att kunna nå de höjder som 

verksamheten vill. All form av innovation borde alltid starta med vad konsumenter tycker om 

idén då det i slutändan är de som ska köpa eller använda sig av varan och tjänsten som 

verksamheten skapar. 

Von Hippel (2005) diskuterar även problem som kan uppstå med lead users. Han pratar om 

att vissa branscher eller verksamheter inte effektivt kommer kunna använda sig av dem då 

informationen som dessa verksamheter har kan inte lämnas ut då det inte är lämpligt för 

allmänheten att veta om detta.   

  
                                                         

 
                            Figur 1.1: Lead-User Method (Brem & Larsen 2016). 
 

Organisationer i dagens samhälle har börjat förstå den viktiga aspekten av att utnyttja sina 

externa parter när det gäller att öka sitt egna inflytande av innovation.  

 

Inriktning av dessa organisationer har därmed vänt sig till att fokusera på kundorientering 

samt de egenskaper och kompetens som ledande användare kan bidra med. 
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Detta kan se som nyckelelement för att driva företagsledningen framåt när det gäller 

nuvarande innovationer - och framtida (Brem & Larsen 2016). 
 

Von Hippel (1986) utvecklade en modell (figur 1.1) som beskriver vilken väg företag och 

organisationer ska gå för att kunna bidra med den bästa möjliga innovationsutvecklingen. 

Metoden handlar om att hitta Lead users, som enligt Von Hippel (1986) karaktäriseras som 

individer med kunskap i framkant om en specifik produkt eller tjänst i jämförelse med resten 

av “vanliga” konsumenters förståelse för produkten eller tjänsten. Genom sin kunskap kan de 

bidra med lösningar på behov som inte produktutvecklare ser eller “vanliga” kunder för 

ögonblicket är medvetna om. Detta är huvudanledningen till att vända sig till dessa individer 

för att kunna integrera dem in i själva produktutvecklingen. För att återgå till modellen så 

finns det fyra stycken faser för att kunna hitta och effektivt integrera Lead users in i 

företagets process (Von Hippel, 1986). 
 

1)    Första steget handlar om att hitta marknadstrender. Eftersom Lead users är de som ligger 

före marknaden inom diverse områden medför det att innan man kan hitta eller identifiera 

Lead users måste organisationen veta vilka målgrupper av individer som de vill nå med sin 

nya vara eller tjänst. Om organisationen kan bestämma sig för en trend som den vill gå efter 

kan den sedan hitta individer med ledande positioner inom området.  

  2)  

     När väl en vald trend har blivit etablerad kan man granska den potentiella marknaden för 

att se vilka åtgärder som krävs. Bästa sättet att hitta dessa åtgärder är genom att samla ihop en 

ledande användargrupp och undergrupp som ligger i framkant av trendens utveckling, som 

studeras och därifrån börjar man arbeta för att hitta korrelation mellan lösningar och relevanta 

problem och behov som trenden har.  

  3)  

    Nästa steg av metoden är att jämföra datan som samlats in över de delaktiga användarna 

och ställa den mot deras livserfarenheter. Detta leder till att produktkonceptet av trenden 

granskas översiktligt och ger en större chans att kunna “breda ut” just utvecklingen av 

produkten för att hitta nya kreativa lösningar på behov som finns. 

 4)  

   Sista steget är att dokumentera det som har utvecklats av användarna för att kunna gå 

tillbaka till och se vad som skulle behöva utvecklas vidare. Behoven som finns hos de 

“vanliga” konsumenterna behöver inte nödvändigtvis vara de samma som finns hos Lead 

users men många av morgondagens upptäckter kommer dessa användare ändå att stå för. 

Därför är det alltid bra att dokumentera misslyckanden och framgångar med ett koncept för 

att kunna utveckla det framåt. (Von Hippel 1986) 
 

3.4 Extreme Users  
 

En källa till innovation kan ligga i extrema miljöer där användare har behov som definieras 

av att befinna sig i den ”yttersta gränsen” för behov. Därav kommer att innovativa lösningar 

som möter dessa behov kan ha möjlig applicering på ”mainstreammarknaden”. Ett exempel 

är ABS-systemet för bilar som ursprungligen kom från behovet av att kunna stoppa flygplan 

säkert under tuffa förhållanden. ABS utvecklades för den tuffa miljön och kunde sedan 

förflyttas till den relativt lugnare miljön som utgjordes av bilar. 

Att leta efter antingen extrema miljöer eller extrema användare kan potentiellt vara en stor 

innovationskälla. Genom att möta utmaningar kan helt nya möjligheter öppnas upp.  

Ett annat exempel på teknologi som uppkommit på detta sätt är stealth-teknologi som uppstod 

genom behovet att utveckla osynliga flygplan. 
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Det skapade en stark pullfaktor för radikal innovation och dåvarande grundläggande 

antaganden kring flygplansdesign, kraftkällor, material med mera utmanades. Det öppnade 

upp för helt nya förändringmöjligheter inom området. 

En extrem miljö måste inte vara en miljö som kräver mycket av tekniken utan det finns även 

andra extrema miljöer. I Filippinerna utvecklas hundratals nya appar av användare vars behov 

inte tillfredsställs, och i Indien experimenteras det med lösningar på bankomater för de som 

inte inte kan läsa. Dessa miljöer innebär ett ”kraftfullt laboratorium för nya koncept”. (Tidd 

& Bessant, 2013) 
 

3.5 Etnografiska studier 
 

Att förstå kund-och användarebeteenden har blivit ett viktigt tema för 

marknadsundersökningar eftersom det gör det möjligt att identifiera och förstå behov kunder 

och användare har (Tidd & Bessant, 2013). Att identifiera och granska Lead users och 

extreme users för att förstå användarbehov kan vara ett sätt att förstå användarbehov men det 

finns även andra tillvägagångssätt.  
 

Välkända metoder för att ta del av vad användare har att säga inkluderar fokusgrupper, 

intervjuer, paneler, enkäter med mera. Det som användare säger är dock ibland inte samma 

sak som vad de gör och på senare tid har användning av så kallade etnografiska studier ökat. 

Etnografiska studier har flera olika namn: deep diving är ett, empathic design ett annat. Syftet 

med sådana här metoder är att få inblick i det man vill veta på andra sätt än att enbart fråga 

om det (Tidd & Bessant, 2013). 

Deltagande observation delar många likheter med etnografiska studier (Bryman, 2011). 

I forskningssammanhang kan det handla om att forskaren blir en del av en social miljö där 

densamme observerar människor och lyssnar på vad de säger till varandra och till forskaren 

men ”etnografi” har en bredare betydelse och begränsar sig inte till observationer. (Bryman, 

2011). 

Etnografi handlar om att förstå hur människor lever och etnografiska studier bygger på 

systematisk kartläggning av beteenden för att få fram kunders rutinbeteenden i diverse 

situationer. Efter att det gjorts kan nya koncept tas fram som stödjer vanliga beteenden och 

som förstärker det företag vill (Kristensson, Gustafsson & Witell). 
 

Exempel på företag som använt etnografiska metoder för att förstå hur kunder faktiskt 

använder produkter och tjänster, och vilka latenta och potentiella behov som finns, är till 

exempel Hyundai. Företaget genomförde etnografiska studier efter att ha identifierat 

användare som förväntades uppskatta en ny bildesign genom att undersöka hur användarna 

levde, deras hem och deras aktiviteter.  

Man shoppade med användare och fick en insikt om vilka egenskaper användare uppskattar 

hos en produkt och som motiverade dem till att köpa. Förutom detta fick anställda i företaget 

själva köra de sträckor de tilltänkta användarna ofta körde för att på så vis få 

förstahandserfarenhet av bekvämlighet, funktioner med mera hos bilen (Tidd & Bessant, 

2013). 
 

Olika metoder för att förstå användare är bra för olika ändamål. Om man vill förbättra sina 

produkter och tjänster kan t.ex. observationer vara bra. Är man ute efter inkrementella 

innovationer kan bl.a. intervjuer och enkäter vara bra. För radikala innovationer är sådant 

som lead user-metoder, kundinvolvering och etnografiska studier bra då de till skillnad från 

tidigare nämnda metoder är proaktiva istället för reaktiva. Många företag har bristande 

kunskap om när vilken metod lämpar sig och ett dominant sätt att arbeta på med information 
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om kunder i utvecklingsarbetet är att använda information som kundklagomål, garantiärenden 

med mera. Detta kan leda till förbättringar i liten skala men även dåliga beslut då 

informationen som ligger till grund för besluten ofta ”gått igenom” många människor i 

företaget och hunnit ändras i sin karaktär på vägen (Kristensson, Gustafsson & Witell). 

Förutom det som beskrivits är ett sätt att arbeta med etnografiska studier även att ge 

användare dagböcker där de skriver ned sina känslor i stunden de upplever dem (Kristensson, 

Gustafsson & Witell) 

 

 

3.6 Market pull och Technology push  
 

Koncept och utvecklingsstrategier inom affärsvärlden kan utföras på olika sätt men alla 

former har ett och samma syfte, vilket är att skapa värde. Detta är även grunden som 

innovation bygger på (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014).  

Frågor som vanligtvis dyker upp är; Hur går man tillväga för att skapa dessa värden och 

lyckas utnyttja dem till det bästa av sin förmåga? Två strategier för tillvägagångssätt är 

Technology push och Market pull (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

Technology push kan ses som den traditionella process som organisationer använder sig av 

för att skapa värde.  

 

Konceptet här är att allting börjar inifrån verksamheten (det finns ett “inifrån – ut-tänk”). 

Logiken bakom är att organisationen förväntar sig kunna anställa intelligenta människor som 

kan särskilja vad konsumenter vill ha och vad de inte vill ha. Genom detta ska de kunna 

skapa nya erbjudanden som ger ett bättre värde för organisationen och dess användare 

(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

 

Enligt Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) lider just inifrån-ut-tänket av en stor brist. 

Problemet för organisationer som arbetar på detta sätt är att de själva inte vet om resultat 

(tjänster eller produkter) av utvecklingsprocesser kommer vara framgångsrika på marknaden 

eller inte. Därtill förklarar Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) även att studier som 

genomförts på denna processform visat att det finns stora risker för misslyckande i slutändan. 

Det är bara en utav femton lanserade produkter eller tjänster, som tagits fram utan att förstå 

användarbehov, som blir ekonomiskt framgångsrika. Resterande fjorton idéer blir inte 

lönsamma för organisationen. Detta har gjort att verksamheter börjat ifrågasätta sina 

processer och istället sökt andra sätt att arbeta på, vilket för oss till “Market pull-strategin”. 
 

‘’You’ve got to start with the customer experience and work back to the technology – not the 

other way round – Steve Jobs’’ (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014).  

Apples grundare, Steve Jobs, fastställde detta. Market pull bygger just på detta koncept. För 

att kunna hitta och skapa rätt produkter, tjänster eller idéer måste man gå till de individer som 

använder sig av dem, vilket tillhör konsument området. Market pull som på svenska kan 

kallas för en “utifrån – in strategi” har samma idé som den hos “infrån – ut-strategin” fast 

man börjar i andra änden. Användare och konsumenter är beskrivna som nyckelelement av 

verksamheter som använder sig av denna organisationsprocess och synen på deras behov är 

det som står högst upp på prioritetslistan. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 
 

Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) har tagit fram åtta stycken punkter för att kunna 

förklara market pull strategin. 
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1)   

     Första punkten kallas för Innovationsinitiering och handlar om att skapa nya koncept eller 

bygga vidare på idéer som inte uppfyller det fulla värdet av kundens behov. 

2)  

  Andra punkten är nyckeln tillgångar, här är kunskapen om behov som ordinarie 

konsumenter för ögonblicket inte är medvetna om mycket viktig att ta reda på (de behov som 

inom forskning brukar kallas för latenta behov). 

3)   

  Utvecklingsprocessens grad av insyn är tredje punkten, detta handlar om att låta 

organisationens innovationsprocess vara öppen för allmänheten. Chansen för att individuella 

användare och konsumenter bidrar med idéer och designer ökar vilket kan leda till att 

framgångsrika innovationer kommer ut på marknaden. 

4) 

    Syn på behov är fjärde punkten. Behov beskrivs som viktiga samt som komplicerade och 

ofta latenta, vilket göra att man måste lägga ner mer tid för att hitta dem samt studerar dem. 

5)  

   Syn på resurser är femte punkten. Resurser ska läggas på kunskaper och förmågor hos de  

individer som finns internt i organisationen eller utanför (externt). 

6)  

    Deltagarna i utvecklingsprocessen är steg sex. Konsumenter och aktörer som finns runt 

omkring organisationsmiljön. 

7)  

   Marknadsföring är steg sju. Hålla konversationer med konsumenter för att få en förståelse 

för vad de vill ha. 

8)  

   Slutresultat är steg åtta. Att ha skapat värdeskapande processer för organisationen och deras 

användare samt konsumenter. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) 

 

3. 7 Co-design 

 

Co-creation har av Sanders och Stappers (2008) använts som begrepp för att beskriva ”en 

aktivitet av kollektiv kreativitet” och ”kreativitet som delas av två eller fler människor” 

medan Co-design av desamma använts mer precist för att beskriva ”kollektiv kreativitet som 

appliceras i hela spannet av en designprocess” (Steen, Manschot, & De Koning). 

En designprocess kan beskrivas som en process som ”organiserar  människor, infrastruktur, 

kommunikation, och materiella komponenter av en tjänst, med målet att förbättra en tjänsts 

kvalitet, interaktionen mellan leverantör och kunder, och kunders upplevelser” (Mager, 

2008). 

Co-design innebär att experter på olika områden, till exempel forskare, utvecklare, designers 

med flera, samlas för att samarbeta kreativt. Användare är experter på sina egna upplevelser 

och kan träffa utvecklare i kreativa samarbeten för att tillsammans skapa nya tjänster och 

produkter som tillför nytt värde.  

 

Det finns en rad fördelar med co-design men om aktörer som inte har klart för sig vad man 

vill uppnå - att man inte artikulerar precist och realistiskt vad som ska uppnås - med ett co-

design projekt riskerar det att leda till färre uppnådda fördelar. (Steen, Manschot, & De 

Koning, 2011) 

 

 

 



18 

Fördelar som kan uppnås genom samskapande i co-design projekt består enligt författarna 

Steen, Manschot & De Koning (2011) av tre typer av fördelar: fördelar för 

”tjänstedesignsprojekt”, tjänstens användare och kunder samt fördelar för organisationen som 

är inblandad. Mer detaljerade fördelar inkluderar, för själva projektet: bättre idéer, bättre 

kunskap om kunder- eller användarbehov, bättre idégenerering, högre kvalitet på definitionen 

av tjänsten, mer lyckade innovationer, bättre beslutsfattande, lägre utvecklingskostnader, 

lägre utvecklingstid eller tid tills lansering, kontinuerliga förbättringar.  

 

Fördelar för användare och kunder inkluderar: bättre matchning mellan kund- eller 

användarbehov samt bättre upplevelse av tjänsten, högre kvalitet på tjänsten, en tjänst som 

skiljer sig mer. I längden är kunderna eller användarna nöjdare och mer lojala. Slutligen är 

fördelar för organisationen förbättrad kreativitet, ökad fokus på kunder eller användare och 

förbättrad förståelse för deras behov, bättre samarbete mellan olika människor eller 

organisationer.  

I längden även mer lyckade innovationer, förbättrad innovationspraxis,  

bättre stöd och mer entusiasm för innovation och förändring, bättre relationer mellan 

leverantören och kunderna, samt bättre omvärldsrelationer.  

Även om det finns många fördelar med co-design finns det även risker och kostnader. 

Kostnader handlar om tid, pengar och människor som krävs. Risker är kontroll över projektet 

och ökad komplexitet (flera parter inblandade). (Steen, Manschot, & De Koning, 2011) 

 

Det finns många sätt att arbeta med co-design och för att det vara effektivt och ge utslag i 

form av fördelar är det viktigt att välja lämpliga arbetssätt som används på rätt sätt. Detta är 

en stor utmaning då varje val angående metoder och arbetssätt kan påverka processen och 

resultatet. Tillkommer gör även valet av människor som ska deltaga. (Steen, Manschot, & De 

Koning, 2011). 

 

3.8 Toolkits 

 

Genom ökad förståelse för innovationsförmågan hos användare och tillverkare kan möjlighet 

ges att designa innovationsprocessen mer effektivt. En möjlighet är att använda sig av så 

kallade toolkits där tillverkare slutar försöka förstå användarbehov och istället gör det möjligt 

för användare att själva utföra uppgifter genom att använda tillgodosedda verktyg för 

ändamålet. Toolkits kan genom att göra innovation billigare och snabbare för användare 

öppna upp för en större mängd användarinnovationer. 

Toolkits handlar om verktyg för produktdesign, prototypskapande och test av design, som 

alla är skapade med tanke på att användning ska kunna ske av slutanvändare. (Tidd & 

Bessant, 2013) 

  

Dessa verktyg är ofta ”användarvänliga” (relativt enkla att använda) och skräddarsydda för 

att användas i utveckling av en specifik produkt eller tjänst.  

Användare använder toolkits tillsammans med sin egna rika förståelse för egna behov för att 

ta fram en design, göra en simulering eller prototyp, och sedan testa dess funktion i tilltänkt 

miljö. Förbättringar sker tills de är nöjda. 

Det huvudsakliga funktionen med toolkits är att ”förena” produkt- och tjänstutveckling med 

sticky information på samma ställe för att på så sätt underlätta för utveckling. 

Ofta gäller för produkt och tjänstutveckling att man arbetar med trial and error och då kan det 

bli så att användare börjar med att ta fram en design den tror täcker de egna 

användarbehoven. En prototyp som matchar användarens krav tas sedan fram av tillverkaren 
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som användaren kan testa. Prototypen kan sedan behöva skickas tillbaka till tillverkaren igen 

för att förbättra ytterligare. 

Det som skiljer toolkits från vanliga verktyg för skapande (som i många fall användare har, 

t.ex. såg och svarv för att tillverka möbler) är att användare med toolkits ska kunna både 

utveckla och testa nya produkter eller tjänster som sedan kan produceras i resultatets form av 

tillverkare. (Tidd & Bessant, 2013)  

 

Det finns många delar som utgör ett bra och fungerande toolkit. Ett exempel var aspekten av 

trial and error: användaren ska kunna testa konsekvenserna av sina val innan 

skapandeprocessen är klar. Ett annat exempel: toolkits är mest effektiva när de är 

användarvänliga och gör det möjligt för användarna att använda sig av redan existerande 

kunskaper. 

Exempel på toolkits återfinns i matindustrin där ett företag gjort det möjligt för användare att 

själva ta fram nya smaker. Vidare finns det många företag som tillåter användare att göra 

ändringar i olika mjukvaror. Ett företag erbjuder verktyg på internet för att användare kan 

skapa bättre plastprodukter som företaget tillverkar. (Tidd & Bessant, 2013)  
 

3. 9 Early Customer Involvement 
 

Det finns flera fördelar med att tidigt i en process involvera kunder eller användare. De kan 

hjälpa till att skapa tydliga projektmål, reducera osäkerhet, men även främja utvärderingen av 

ett koncept (Tidd & Bessant, 2013). 

Delade meningar kan dock råda kring exakt när kunder och användare ska involveras i en 

utvecklingsprocess. En vanlig uppfattning är ”ju tidigare i processen desto bättre”, och de 

som tänker så kommer ofta till slutsatsen att involvering ska ske i en tidig fas av 

konceptgenerering. Andra menar att involvering ska ske genom hela utvecklingsprocessen. 

Frågan när kan även besvaras genom att se till vad det är som ska utvecklas.  

Om ett företag försöker utveckla något radikalt nytt rekommenderas det inte att involvera 

kunder i ”mittenfaser” av processen som till exempel designfasen eftersom det kan försvåra 

för företaget att komma på helt nya produkter. Om inkrementella förbättringar eftersträvas 

kan man i designfasen med fördel använda sig av kunder eller användare. (Laage-Hellman, 

Lind & Perna, 2014). 
 

 

4. Empiri 

 

4.1 Konsultföretag  

 

Företaget författarna intervjuade var ett IT-bolag som sysslar både med konsultation och 

produktutveckling.  

Produktutvecklingssidan håller på med både mjukvara och hårdvara för komponenter. Med 

andra ord hyrs resurser i form av konsulter ut och man jobbar även med att ta fram lösningar 

till kunderna. Det finns två delar i frågan om att ta fram lösningar. Den ena är kunder med 

deras produktioner - produktionssystem. Det andra huvudspåret är att ta fram produkter som 

är en del av kundernas leverans. Företaget kan hjälpa kunder med all form av IT-automation 

(vilket handlar om programmering av robotar). 
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Företaget har omkring 600 anställda och de främsta kunderna återfinns inom industrin men 

finns inom spridda branscher. Huvudkunderna finns i fordons-, verkstads-, och stålindustrin 

men man har även några kunder från till exempel läkemedelsindustrin och kunder från 

telekombranschen. 

 

4.2 Intervjuer med Intervju personerna 

 

De personer på företaget som intervjuats hade befattningarna försäljare, consult manager 

samt vd och refereras till i följande empiridel som “Intervjuperson 1”, “ Intervjuperson 2” 

och “Intervjuperson 3”.  

 

4.3 Open innovation 

 

Kollektiva samarbeten kan behövas för att driva organisationen framåt samt även hjälpa till 

att bygga upp interaktioner och relationer med parter som finns ute på arbetsmarknaden men 

för att detta ska inträffa måste organisationen vara villiga att öppna upp sig och i vissa fall 

dela med sig av sina projekt (Vaisnore & Petraite, 2011). Intervjuperson 2 menar att det finns 

ett behov att ibland behöva dela med sig av sina projekt men att det kan vara svårt då det 

finns flera konkurrenter och samarbetspartners på många olika nivåer.  

På det sättet kan man prata om öppenhet men ofta handlar det då om att tjäna pengar eller att 

bygga upp en ny relation. Respondenten påpekar däremot att inom de projekt som de är 

villiga att öppet dela med sig av information till en annan aktör eller samarbetspartner är de 

projekt som organisationen inte vill vara med hela vägen utan mer för att bygga en viss 

relation och inte behöva lägga ner större resurser.  

Respondenten avslutar med att säga att det helt enkelt handlar om projektet eller 

förfrågningen är rätt för dem eller inte, är det rätt är man villiga att dela med sig. (personlig 

kommunikation, 2016) 

 

Intervjuperson 3, har däremot en lite annorlunda syn på saken. Respondenten menar att om 

man jobbar inom denna bransch måste man “sätta hatten på sig” för sin organisationen och 

visst är det tillåtet att exempelvis dela med sig av en viss kund till någon annan men de måste 

finnas en stark anledning, till exempel att vår organisationen inte klarar av att utföra detta 

arbete eller att detta inte är någonting som organisationen är väldigt duktiga på och därför 

leder man kunden till någon som faktiskt kan utföra detta arbete på en högkvalitativ nivå. Det 

ska inte påstås att detta är någonting som är vanligt, men självfallet händer det och 

värderingarna som denna organisationen bygger på och även respondentens huvuduppgift är 

att hjälpa verksamheter att förbättra sig sig själva. Det användbara med att ge 

rekommendationer är att om det blir en lyckad leverans av det man har rekommenderat, då 

kommer både kunden och organisationen man rekommenderade komma ihåg detta. 
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Intervjuperson 1 har lite av samma syn på saken som respondent 3, där den stora 

arbetsuppgiften är att kunna leverera till slutkunden och om det görs genom de 

underkonsulter som man har eller på annat vis är mindre viktigt så länge man kan göra ett 

kvalitativt arbete och gör situationen så bra som möjligt, men samtidigt menar respondenten 

att man inte kan bara gå runt och lämna informationen hit och dit utan att man fortfarande ska 

veta vilka man jobbar för och att de hela tiden måste sitta i bakhuvudet så man inte gör 

någonting dumt. Men det är klart att ibland måste man säga till kunden att hitta en annan 

leverantör och säga “gå och prata med dem istället”, då kan det hända att kunden tyckte man 

gjorde ett bra jobb och man får känna sig som en hjälte istället.  

 

Eftersom interaktioner mellan verksamheten och kunden kan ske på diverse olika sätt kan 

frågan uppstå om det finns ett specifikt sätt att interagera eller ifall någonting särskilt 

utnyttjas för att nå ut till kunder. Intervjupersoner 1, 2, och 3 håller alla med om att fysisk 

kontakt ofta är det mest effektiva och snabbaste sättet att kunna komma nära sina kunder och 

bygga upp en relationen - då man åker ner till kunden och möts ansikte mot ansikte. 

Följdfrågan till detta blev ifall de på något sätt utnyttjar sig av en specifik plattform för att 

hålla- eller skapa en konversation med sina kunder. Intervjuperson 1 kände inte till att 

företaget använder sig utav av någonting sådant, däremot trots att det kanske skulle kunna 

behövas eller att det finns en plats för det. Respondenten menar att produktutvecklingssidan 

säkert skulle kunna använda sig av någonting liknande.  

Respondenten målade upp det som ett oppositionsmätningssystem, för att få veta vad kunder 

inom en viss bransch tyckte om vissa produkter eller att förslag kanske kan läggas fram inom 

vad de vill ha utvecklade.  

Intervjuperson 3 svarade även att organisationen inte använder sig av en plattform utan går 

till underkonsulter ifall det behövs. 

 

Intervjuperson 3 kom däremot in på samma spår som Intervjuperson 1, att man kanske borde 

använda sig av detta system på produktutvecklingssidan, men kunde inte ge svar på exakt hur 

det ska gå till då de kunder som verksamheten arbetar med ofta har kompetensen för att 

utveckla det de vill.  

Respondenten sa även att anledning till att de inte har använt sig av ett liknande system 

tidigare kan bero på att de själva inte sett behovet när det kommer till sin slutkund men ifall 

det var en kund som kom med förslag att exempelvis bygga en sådan plattform skulle de 

säkerligen kunna gör detta då deras kontaktnät nog är cirka tio gånger större än hos de flesta 

kunder de har. Respondenten beskrev att eftersom de inte har tänkt på det eller att den frågan 

har kommit upp kanske de har missat någonting. Respondent 2 beskriver att organisationen 

aldrig har arbetat på det sättet och kunde därför inte ge svar på frågan. 
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4.4 Communities 

 

Communities är något som företaget enligt intervjuperson 1 använder sig väldigt lite av. Det 

framkommer att det finns en plattform som används i produktionen, Wonderware, som 

används av globalt. Där kan man lägga ut frågor om man ”springer in i väggen” och undrar 

"varför kan jag inte göra det här eller hur ska jag göra det här?”.  

Sedan blir det en tråd med svar berättar intervjupersonen. Detta används men 

intervjupersonen säger också att de själva är dåliga på att ha sådana här användargrupper och 

han säger att det är något som pratats om i företaget. På Wonderware är det bara vissa utvalda 

som har tillgång till plattformen och intervjupersonen säger att man skulle vilja skapa en 

svensk sida. Det har funnits funderingar i företaget på att skapa en sådan sida men finns inget 

i praktiken vad intervjupersonen känner till, som dock tillägger att företaget finns på många 

ställen och att det säkert händer saker han inte känner till.  

Han tror att det är något man skulle kunna ha användning av.  

Intervjuperson 2 nämner inget om användandet av communities för att interagera och 

kommunicera med kunder men pratar om andra sätt. Mycket kontakt sker via telefon och 

mail. Annars träffas man någon gång per år. Julbord är en tradition där företaget kommer 

med julbord till kunden och därigenom hålls kontakt.  

 

Intervjuperson 3 säger att man internt på företaget har “intressecommunities” där man kan 

höra av sig till andra. De fungerar så att det finns en gemensam sida med inlägg och om 

någon gör ett inlägg poppar det upp ett mail för alla som är uppkopplade till sidan, så kan de 

höra av sig. En sådan grupp kan ha omkring 5-25 medlemmar. Det finns ingen kontakt 

mellan olika sådana här grupper berättar intervjupersonen. 

Externt samlas människor ihop men då handlar det om någon träff en gång om året där 

samordnare finns med. Duktiga kunder som ”kommit en bit på vägen” och som man vill 

arbeta med bjuds in. 

Att använda personer utanför organisationen kan intervjupersonen tänka sig vara 

kompletterande för produktutvecklingssidan men för industrisidan som han håller på med är 

han osäker då kompetens ofta redan tagits in av produktbolag för att utveckla. 

Intervjupersonen har inte sett behov av att lägga upp problem på hemsidor för att hitta 

lösningar men skulle såna önskemål komma från slukunden skulle de säkert göra det. 

Företaget har säkert 10 gånger större kontaktnät än slutkunden framkommer det. Kanske har 

man inte tänkt på detta då man inte fått förfrågan eller på grund av kunskapsbrist säger 

intervjupersonen.  

 

4.5 Lead users 

 

Behov hos kunder är någonting som alla företag måste ha förståelse för men frågan det leder 

till är hur går man tillväga för att få en klar bild av vad de egna kunderna vill ha. 

Intervjuperson 1, 2 och 3 håller alla med om att det bästa sättet att förstå kunderna är att ta sig 

ut ur sin egna miljö och ta sig in i kundernas.  
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Intervjuperson 1 menar att du måste ha en förståelse för vad kunden faktiskt gör för något och 

det kommer du aldrig att få ifall du inte inte åker ner till företagen och upplever vad de gör 

för någonting, då kommer du missa mycket information om dem och det blir även mycket 

svårare att gör en affär då bästa sättet att skapa en relation är genom fysisk kontakt och att 

visa intresse och förståelse för vad de gör för någonting. 

Intervjuperson 3 diskuterar även ämnet och beskriver att det är otroligt viktigt att se hur 

organisationen arbetar men som konsultföretag måste vi alltid tänka på vilket person vi 

faktiskt skickar ner, då man inte kan skicka vem som helst till vilken kund som helst då det 

krävs att personen har någon form av förkunskap som gör det möjligt för oss att visa vår 

expertis inom de områden vi jobbar, detta är även vad vi har svårt med just nu då man inte 

kan hitta personer som kan suga upp informationen som en svamp när det väl åker ner till de 

olika företagen för att jobba och skapa kundrelationer samt försöka förstå sig på de behov 

som finns där. 

 

Intervjuperson 2 påpekar även att de låter sina kunder få vara med i hela processen för att 

göra det lättare att klara upp konflikter inom de olika projekt som de arbetar inom, 

respondenten menar att ifall man inte låter sina kunder vara med och inte har regelbundna 

träffar så kommer organisationen antagligen göra sina egna beslut över hur kund vill att den 

beställda vara ska se ut. Vilket leder till att den kommer se ut på det här sättet eller att den 

kommer att fungera på detta här sätt. Ifall man då inte har haft regelbundna möten där kunden 

har gett tydliga instruktioner om de behov som de har med sin produkt eller tjänst kommer 

konflikter att inträffa och detta är aldrig bra för affärerna.  

Författarna undrar även ifall organisationen brukar avråda ifall kunden vill ha någonting som 

de ser inte kommer behövas eller liknande. Intervjuperson 2 svarade “ det händer så klart ifall 

vi inte tror på ett projekt eller kanske inte ser vad de ska ha för användning, för en viss tjänst 

eller produkt som de vill utveckla eller tjänst, så händer det att vi säger att de borde titta åt ett 

annat håll eller att de kanske ska på det här istället”. 

 

Intervjuperson 1 menar att det säkert händer men att han inte riktigt hade koll då syftet för 

dem är att sälja. Intervjuperson 3 håller med respondent 2 när det handlar om att behålla sitt 

rykte och om de väljer att gör en undermålig produkt trots att de är medvetna om att de inte 

kommer hjälpa den aktuelle kunden på marknaden kommer de aldrig att göra affärer mer och 

det är någonting som inte är värt att undergå. Därför är det bättre att försöka se vad man kan 

göra däremellan för att göra leveransen bra och se till att kunderna blir nöjda. 

 

När det kommer till att ha en bra marknadsförståelse samt kunna se vad kunder vill ha och 

var deras behov ligger kanske man ska dra sig till de organisationer eller individer som ligger 

i framkanten av sina områden. Intervjuperson 1, 2 och 3 menade att det är roligt att jobba just 

med kunder som ligger i framkant.  

Intervjuperson 1 uttryckte att när det gäller sådana organisationer som verkligen vill ligga i 

framkant bryr man sig inte om kostnader utan vill bara gör ett så bra jobb som möjligt och 

leverera den bästa möjliga kvaliteten. 

 Intervjuperson 1 tillägger dock att det inte har någon riktigt betydelse då de jobbar med all 

typer av kunder, men att det alltid känns bättre att arbeta med de som har drivkraften att vilja 
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bli bäst på det de gör och inte bara vill tjäna pengar. (personlig kommunikation, 2016) 

Intervjuperson 2 pratar mer om att det är viktigt att kunna hitta de som ligger i framkant och 

detta gör genom forskningsprojekt som organisationen är med i, vilket är det sättet som de 

anser är mest effektiva sättet för att hitta just organisationer som ligger i framkant. 

Respondenten menar även att inom just sådana projekt vill man väldigt gärna vara med då 

man vill kunna bygga upp relationer och kunna göra avtal samt få information som de kan dra 

nytta av senare. Personligen läser även respondenten branschtidningar där man kan se vad 

som är nytt eller vad det är som håller på att hända inom uppstartade eller etablerade 

verksamheter och branscher.  Intervjuperson 3 beskriver i stort sett samma sak som de andra 

respondenterna men någonting som tilläggs är däremot att det finns två stycken fördelar att 

arbeta med de som ligger i framkant. Den ena fördelen är att ens rykte som organisationen 

kan öka då de som ligger i framkant ofta är de som är bäst i branschen eller har lyckats med 

någonting nytt och om man då får vara med där och bidra så kan man sätta dem på sin 

referenslista - för ifall man lyckas få vara med någon i framkanten och bidra med någonting 

som blir känt så får man gratis reklam. Det andra är att man ofta lär sig någonting nytt eller 

någonting man inte har tänkt på utav de som ligger före och det kommer bara bidra till nästa 

projekt som man ingår i. 

 

4.6 Extreme users 

 

På frågan om man har kunder som kan anses vara extrema i användningen av en produkt eller 

tjänst eller anses befinna sig i extrema miljöer (extreme users) så säger intervjuperson 1 att 

man jobbar en hel del med kunder som det ställs regulatoriska krav på. Det kan handla om 

kunder som arbetar med uran där krav ställs av strålskyddsmyndigheten, och kunder som 

håller på med läkemedel där FDA (Federal Drug Administration) måste godkänna läkemedel. 

Intervjupersonen menar att alla kunder företaget har ställer väldigt höga krav på det de får, 

och att det finns de som är extrema. Kunder från bilindustrin ska vara exempel på det. I 

sådana fall förs en diskussion i företaget om man vill vara med och leverera lösningar till de 

kunderna. Var gränsen går är flyttbart. Om man inte har någon som kund kan man välja att 

arbeta med den även om den är krävande för att få den som kund. Intervjupersonen tycker att 

man borde våga välja bort kunder oftare för att slippa fall där arbete som görs i 

förberedelsesyfte går förlorat då kunder innan affären är uppgjord går till andra leverantörer. 

 

Genom intervjuperson 2 framkommer det vad extrema användare anbelangar att man arbetar 

mycket med kärnkraftsindustrin och att det inom forskning där ställs väldigt höga krav på 

personer som jobbar inom industrin. Man arbetar även med läkemedelsaktörer som kräver att 

konsultföretaget  har vissa certifieringar innan det är tillåtet att utföra saker och ting. De höga 

krav som ställs ställs både på anställda inom dessa företag och på konsultföretaget. De 

sistnämnda behöver vara nå upp till en viss ”storlek” för att få arbeta med dessa aktörer som 

håller på med läkemedel. Intervjupersonen säger att det är typiskt att vissa kunder ställer krav 

vad gäller certifieringar.  

 

I vissa branscher kan man inte vara verksam på grund av de krav som ställs. I industrin är 

”ordning och reda” viktigt. (personlig kommunikation, 2016) 
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Intervjuperson 3 säger att det finns några kundbranscher som sticker ut, där man måste vara 

riktigt duktig. Kunder som sysslar med medicin är exempel, precis som intervjuperson 1 

säger.  

 

4.7 Etnografiska studier 

 

För att förstå kundbehov har företaget provat telefonförsäljning berättar intervjuperson 1. Då 

köps en tjänst utav ett marketingbolag som ringer runt och ställer frågor. Men det är inte bara 

att ringa runt enligt intervjupersonen. Mycket bakgrund i IT är ett måste och även att förstå 

vad något ska användas till. Det händer att företaget får in tips från andra parter om vad 

kunder kan tänkas behöva. Vidare menar intervjupersonen att man ”måste ut i verkligheten” 

och förstå hur något tillverkas. Man måste se processen i verkligheten för att förstå den och 

så samband, annars förstår man inte kundens behov. 

 

Respondenten säger att det inte går att dokumentera processen hos kunderna eftersom man då 

bara skulle behöva dokumentera hela tiden och att löpande förändringar sker. Det skulle inte 

bli begripligt för någon menar han. 

Enligt ett regelverk som företaget följer ställs krav på att man ska följa upp kundmissnöjdhet 

och då dokumenteras hur man ska göra för att inte göra om misstag. 

En svårighet med att förstå kundbehov tror intervjupersonen är att det tar väldigt lång tid 

skapa förståelse för en process om man inte jobbat i en producerande miljö. Det man kan 

göra för att underlätta förståelsen är att våga ställa ”dumma frågor”.  

 

Exempel på metoder för att förstå kunders behov som nämns i intervjun med intervjuperson 2 

är intervjuer, och mallar som används i samband med uppdrag där ett antal frågor ställs för att 

förstå kundens förväntningar. Intervjuperson 2 säger att det kan bli fel ibland om man inte 

pratar om vad kunden förväntar sig då kunden förväntar en sak eller att man gör på ett visst 

sätt men så gör man på ett annat sätt. Frågor som kan verka dumma ställs från början och så 

kan man ett år senare komma och fråga ”har detta varit effektivt eller kan vi gör någonting 

bättre här”, och på det sättet kan kundens behov ringas in berättar intervjupersonen, som 

tycker att det har varit en metod som fungerat väldigt bra med bara enstaka problem som kan 

uppstå om en kund förväntar sig att något är på ett visst sätt även om det inte sagts. 

Observationer görs också och det finns ett säljsystem man använder där all information om 

kunderna och mötena matas in (man tror att man kommer ihåg allt). När man åker till kunden 

en lång tid senare minns man kanske inte allt (med tanke på att organisationen finns på 

många ställen) men då kan man kolla på kommentarerna man skrivit, vilket är ett sätt att 

komma kunden närmare menar intervjupersonen.  

 

Han vet inte exakt hur intervjuerna är konstruerade för att förstå kundbehov men säger att det 

finns en kvalitetsavdelning på företaget som arbetar med det.  

Brister intervjupersonen kan se med nuvarande metoder är när mallen används då man ändå 

kan glömma att fråga saker vilket leder till missförstånd. Han säger att det är lätt hänt och att 

en annan sak är att personer kan sluta och det som sagts då försvinner på grund av bristande 

dokumentation. 
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En sak som är viktig för företaget är att vara nära kunden då det skapar bättre relationer och 

gör det lättare att hjälpa kunden. Därför vill man gärna att konsulterna sitter ett par dagar i 

veckan hos kunderna. 

 

För att förstå kunder bättre berättar intervjuperson 3 att man är ”ute i verkstaden och tittar”. 

Där följer man processer och tittar hur det ser ut. Han säger också att det är brist på 

människor som är vana vid allt detta och att kunna ta in information från dessa processer. 

I det tidiga säljläget där används inte metoder som dagböcker och liknande för att förstå 

kundbehov utan det kommer i ett senare skede. Det är först när man åtagit sig ett uppdrag 

som man går tillväga på sådana sätt, när man kommit lite längre. Då kan till exempel 

workshops hållas där kunderna frågas vilka ”pains” de har i dagsläget, vad som skulle göra 

saker och ting bättre för dem med mera. I säljskedet innan handlar det mer om att gå igenom 

hur fabriken ser ut.  

 

4.8 Technology push och Market pull  

 

Det finns olika sätt att titta på tjänster och produkter som skapas inom ett företag och på 

vilket sätt man ska kunna vägleda dessa varor ut på marknaden så att kunden blir nöjd med 

det som erbjuds. Intervjuperson 1 förklarade att man mer eller mindre ska titta på två delar 

när det kommer till att förstå sig på sina kunders mål. Det ena är att helt enkelt veta vad 

slutkunden vill ha men också att titta på vad marknaden säger. Respondentens exempel är att 

om man ser att pris på en produkt eller tjänst håller på att gå ner men kunden vill utveckla en 

något inom detta område borde de kanske avvakta för att se ifall det går upp igen eller börja 

titta på någonting annat. Respondenten säger även att slutkunden måste förstå att ifall de vill 

ha denna vara utvecklad kanske de inte kommer tjäna några pengar på den. Respondenten vill 

däremot klargöra att de inte är deras faktiska arbetsuppgift att ha koll på sina kunders 

marknader då det är kundernas uppgift ifall de vill utveckla någonting men företaget tittar ju 

på trender inom marknaden - samtidigt går man inte ut och säger till kunden “det där borde ni 

inte göra”. 

Intervjuperson 2 anser däremot att detta tillhör företagets uppgift att se vart marknader och 

trender tar vägen någonstans då det krävs för att hjälpa kunden så mycket på vägen som det 

bara går och även för att de sedan ska kunna komma in med ‘’support’’ för den tjänst eller 

produkt som har utvecklats så man kan fortsätta ha affärer efter projektets slut.  

 

Intervjuperson 3 menar mer att det är från deras perspektiv som de vill förstå marknaden men 

även att de har börjat jobba en hel del med att bidra information till sina mellanstora kunder 

när det gäller att ge sig på projekt eller skapa varor som kommer att kosta dem resurser som 

bara stora företag har råd med ifall de skulle floppa. 

 

Följdfrågan som ställdes blev ifall det fanns en mall eller ett strategisksyn- och tankesätt för 

hur anställda ska tänka när de gör affärer? Alla tre respondenter visste inte riktigt ifall man 

kunde kalla det för en mall utan man går mer på erfarenheten man bygger upp medan man 

jobbar där. Intervjuperson 3 undrade om frågan handlade om en mall skapad utifrån teoretisk 

bakgrund. Det kunde inte respondenten påstå finnas. Det handlar mer om att ha personkemi 
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och förstå sig på de kunder man säljer till, att kunna ge ett bra intryck, för genom åren har det 

funnits människor som varit väldigt duktiga på vad de kan men man skulle fortfarande inte 

köpa någonting från dem. Respondenten förklarade att det finns frågor som man kan ställa 

men samtidigt är det fortfarande saker som kommer allt eftersom man arbetar och förstår sig 

på sin vardag.  

Någonting som däremot fungerar är att bygga upp en “win-win-, like-like-situation” mellan 

kunden och säljaren. 

Respondenten vill däremot kunna utveckla ett system för nyanställda om hur de ska uppföra 

sig och även kanske kunna skapa mer tydliga säljprocesser där de anställda som inte har 

jobbat så länge ska kunna ha med sig en mentor eller liknande.  

Intervjuperson 2 säger att även om det inte finns klara instruktioner så finns det fortfarande 

konsultbeskrivningar som gör att nyanställda och anställda “kommer med på noterna”.  

Vidare säger respondenten att det handlar mycket om att lyssna och se efter vad kunden vill 

ha och även meddela respondenten ifall de har några nyheter eller ifall de behöver hjälp med 

någonting. 

Intervjuperson 1 säger att de har ett system,  ISO-certifierat, där man får beskrivna processer, 

exempelvis att jobba kontinuerlig och hur man ska hantera kunder och se var man kan 

påverka processen. Respondent 1 säger även att verktyg ger anställda en riktlinje över hur 

man ska göra och de nyanställda kan snabbare komma på banan då de kan se hur 

arbetsprocessen ser ut. Respondenten säger dock att det känns som folk inte riktigt bryr sig 

om denna arbetsprocess och hellre vill gå sin egna väg för att lära sig hur de ska arbeta.  

 

4.9 Co design 

 

Intervjuperson 1 säger att man inte bara kan åka ut till företag och säga ”köp det här” utan att 

allt är kundanpassningar. Kunderna måste vara med i utvecklingsprocesser och det som görs 

måste fungera ute hos kunden. Företaget ställer krav på kunden att de har en engagerad 

projektledare, operatörer och planerare som behöver vara med i processen, och att tid som 

krävs avsätts - eftersom annars kommer projektet misslyckas. 

Rent praktiskt kan involvering av kunder handla om att de får berätta hur de arbetar, hur 

saker och ting fungerar och hur de skulle vilja att saker och ting fungerade. 

Märker man att en kund kanske skulle passa bättre hos någon annan leverantör kan det hända 

att man skickar vidare den dit istället för att själva samarbeta med kunden. 

Anledningen till att kunder involveras över huvud taget är för att man ska gå mot samma mål 

säger intervjupersonen, ”involverar du inte kunden då är du körd”.  

 

Han säger att företaget är bra på teknik och har många anställda som är teknikintresserade 

men att det kan finnas brister vad gäller kommunikation då alla på företaget inte är 

”konsultmässiga”. Han kan behöva förlita sig på att en anställd han sålt in att programmera 

något åt en kund sköter kommunikationen väl med kunden och förmedlar förändringar i 

arbetet. Tidåtgång för projekt är också viktigt att förmedla till kunderna (som antingen betalar 

via löpande räkning eller ett fast pris) då de kan ändra sig angående vad de vill ha och det har 
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funnits ett fall där kunden sent i processen kommit med önskemål och därför fått vänta ett år 

på slutförande. 

Exakt vilka personer man arbetar med från kundhållet kan variera. Ibland är det vd:n, ibland 

en operatör, o.s.v. Det kan vara olika många också. I ett exempel intervjupersonen nämner 

var det fem personer från kundens sida och fem från eget håll. 

För egen del säger intervjupersonen att det är viktigt att ”bli kompis” med den informelle 

ledaren som påverkar saker och ting, men även att det är viktigt att förstå vad beställaren 

tycker och tänker (den som betalar).  

Om de har olika åsikter gäller det att förstå hur saker och ting fungerar i företaget. Det blir 

viktigt att ”kartlägga kundens inköpsprocess, vad händer nu, vad är nästa steg, vilka kommer 

att fatta det här beslutet”.  

 

Om kunden har en koncernledning i ett annat land måste kunden själv sälja in ett projekt och 

då kan företaget intervjupersonen arbetar för hjälpa till att ta fram en ROI-analys (Return of 

Investments) som visar på vilken nytta satsningen kan göra (måste inte handla om pengar 

utan kan vara till exempel arbetsmiljömässiga vinster). 

En svårighet med involvering intervjuperson 1 ser är om människor som är med i ett projekt 

av någon anledning byts ut/försvinner. Då kan det uppstå meningsskiljaktigheter och man får 

”fiender” i gruppen. Sker det får man försöka övertyga andra för att få dem på sin sida. Det 

skiljer sig mycket om det finns olika perspektiv i gruppen men det gäller att fatta beslut som 

är bäst för att få ett projekt att gå i mål och som alla kan leva med, säger respondenten. 

Duktiga projektledare är viktiga för att styra projektet till ett slut som inte infinner sig annars 

på grund av alla åsikter. 

 

Intervjuperson 2 säger att man försöker involvera kunder så mycket det går och att man vill 

se en produkt som en ”hel livscykel” vilket betyder att man vill vara med efter leverans av ett 

projekt för att följa upp förändringar så att det inte bara lämnas. 

Ofta kommer kunder med nya förslag på förändringar efter flera månader på saker de vill ha 

och då har projektledaren hos kunden en viktig roll att kunna ta in allt som kommer och även 

stoppa saker. När saker och ting börjar levereras blir det lätt att säga ”ja men så här borde vi 

ju haft istället” berättar intervjupersonen och säger samtidigt att mycket kommer in speciellt 

de 10 sista procenten av tiden när alla som ska använda sig av ett systemet förstår vad det rör 

sig om, detta trots att de haft ett år på sig ge förslag. De bestämmer sig för att engagerar sig 

när det börjar ”bränna till”. Det innebär resurser i form av mer tid och pengar när ändringar 

måste ske. 

Vilka personer från kunden som man samarbetar med väljs av kunden själv men det går att 

ringa dem och ge förslag. Dock är det väldigt svårt att göra så då det innebär många 

telefonsamtal om allt möjligt. Men det händer ändå att man gör så och då handlar det mycket 

om att bjuda in människor, träffa dem på mässor och så vidare. Ofta blir det ”rätt folk” som 

kommer säger intervjupersonen. Det börjar ofta med att man träffar en personer men att flera 

personer senare kommer in i bilden. Då kommer olika perspektiv fram genom att personer på 

olika nivåer involveras, t.ex. någon från golvet som jobbar med maskiner och någon annan 

som håller på med teknik eller kvalitet. 
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Något som är svårt kan ändå vara att få tag i rätt person säger intervjupersonen. Men genom 

särskilda dagar och kontakter kan man höra runt och på så sätt hitta rätt. 

 

Det är kunden som väljer ut vilka personer som ska arbeta med konsultföretaget berättar 

intervjuperson 3. Men däremot sätter företaget krav på dessa personer. Det kan handla om en 

duktig operatör. Något som är viktigt är en projektledare som är beslutsmässig. Den ska 

kunna fatta beslut på möten då det tar för mycket tid om den först ska tillbaka ”hem” och 

fråga andra innan beslut kan tas. Alltså måste inblandande personer ha en viss status säger 

intervjupersonen som också säger att  om man ska bygga något ska operatörer från 

verkstadsgolvet finnas med, annars blir det inte bra.  För 15-20 år sedan var arbetssätten med 

att involvera kunder betydligt sämre men idag ser han mindre svårigheter, kunderna är med 

hela tiden.  

 

4.10 Toolkits 

 

För att kunna förstå sig på processer eller göra det lättare för kunder att involvera sig i själva 

arbetet kan organisationer bestämma sig att utveckla ett verktyg som ger kunden ett mer 

individuellt inflytande. Intervjuperson 1, 2, och 3 anser alla att det inte är någonting som 

deras organisation har jobbat med utan att det är kundens uppdrag att bidra med ifall de får 

dem att känna sig mer bekväma.  

 

Intervjuperson 1 säger även att de bidrar med guidelinjer i någon form för att göra arbetet mer 

effektivt eller kunna gör det tydligt men han skulle inte beskriva det som ett verktyg utan det 

är någonting som “känns fram” under processens gång. Intervjuperson 2 syftar på att 

organisationen kan tillverka ett sådant här verktyg men det är bara ifall kunden själv ser ett 

behov av det och beställer det av dem. 

Respondenten säger att då kommer det självklart att byggas men annars så har företaget inga 

planer på att göra det.  

 

Organisationen har sedan tidigare skapat verktyg säger respondenten, ett exempel som kom 

upp var om oljeindustrin i Norge där de skapade ett hjälpmedel för att kunna ta hand om de 

slangar som används, då på en oljeplattform det kan finnas upp till hundra tusen slangar och 

ifall någonting händer så måste man vet exakt vilka slangar som ska bytas. Företaget byggde 

ett system för att kunna se över vilka slangar som måste bytas och vilka som fortfarande går 

att använda. Intervjuperson 3 kom på samma spår som respondent 2 - att de skapar endast ett 

verktyg ifall kunden vill ha det. Respondenten säger även att organisationen i sig kan ses som 

ett verktyg att utnyttjas av olika kunder inom olika branscher.  

 

Det handlar helt enkelt om att bevisa för kunden att den bästa hjälpen de kan få kommer att 

komma ifrån de företag eller organisationer inom den här branschen så på så sätt kan man se 

oss som ett verktyg, beskriver respondenten. 
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4.11 Early Customer involvement 

 

Kunder är med i utvecklingsprocesser från början till slut, även vad gäller designdelar och så 

vidare säger intervjuperson 1 som menar att man annars ”kör i diket” och sedan får höra "jaha 

men jag trodde jag skulle få den där men jag fick den där” från kunden. Det är viktigt att 

kunden får vara med från början till slut då man på företaget vill stå nära kunden berättar 

intervjuperson 2.  

 

Men något som är negativt vad intervjupersonen kan se och likväl en brist med att kunden är 

med i hela processen är att det vanligtvis är så att de personer man arbetar med har fullt upp 

med sin vanliga vardag på sitt jobb samtidigt som de ska vara med och ta fram nya system.  

De har ingen tid avsatt för detta och det kan göra det svårt då man blir väntande på kunder 

när de ska vara involverade.  

 

En brist intervjuperson 2 ser med att sätta sig in i kundens miljö finns i 

uppläggningsprocessen på försäljning där säljare kan få sitta på konferens en halv dag och 

lyssna på kunder utan att ha sett något i skarpt läge. Han undrar varför man inte där gör 

kundbesök så att alla förstår varandra.  

 

Intervjuperson 3 berättar att kunder är med genom hela processer. Det är inte så att de hela 

tiden ”sitter bredvid” men det finns milstolpar, som till exempel betalningstidpunkter, ”check 

out konstruktion” av ritningar o.s.v., som är viktiga att stämma av. På frågan om han ser 

något negativt med att ha med kunder hela tiden svarar han att han egentligen inte gör det. 

Han var själv projektledare en gång och åkte och tittade på hur en firma arbetade. Då kunde 

de tycka att man störde lite och det hela blev som en ”kontrollfunktion” men hade de lyssnat 

mer hade det blivit bättre menar intervjupersonen. Delaktigheten styrs upp ganska tidigt i ett 

projekt. Desto längre man kommer i ett projekt ju mer kunskap om vad som kan dyka upp 

känner man till, och det kan bli diskussioner, speciellt angående förseningar i projekt.  

 

 

 

5. Analys & Diskussion. 

 

5.1 Open Innovation 

Det som är betecknande för teori om open innovation-modellen som Vaisnore & Petraite 

(2011) diskuterar är att använda open innovation som ett verktyg för att tillföra eller hämta 

information från externa parter och använda den inom organisationen. Det handlar om att  

därifrån använda sig av dessa parter för att bygga vidare verksamheten samt utveckla den 

innovationsförmåga organisationen besitter, vilket är någonting som detta konsultföretag 

försöker att göra.  
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Intervjupersonerna diskuterar och förklarar flera gånger att det viktigaste inom deras bransch 

är att involvera och hålla konversationer med sina diverse kunder för att bygga fram koncept 

och idéer som leder deras organisationen i rätt riktning. Detta gäller däremot enbart till en 

viss grad, även fast kunder involveras genom hela processen gäller det enbart företagskunder 

och inte individuella köpare. Vilket gör att konsultföretaget inte sträcker sig utanför diverse 

uppdrag som ges ut. Organisationen använder sig inte av outsourcingprocessen för att bygga 

upp ett kontaktnät om det inte är ett uppdrag från ett större betalande företag. 

Det nämndes mer eller mindre inga interna processer för hur de ska tackla problem för 

nyanställda samt hur de tar vidare informationen som anställda besitter. De processer som 

nämndes av respondenterna låter mer som små enkla guidelinjer för att åtminstone veta vilket 

håll man går åt. Vaisnore & Petraite (2011) anser att organisationer borde bygga ett 

kontaktnätverk som bidrar med kunskap som kan hjälpa dem utvecklas internt och detta 

gäller inte bara inom just produkt- och tjänstelösningar utan även inom områden som rör hela 

organisationen som skulle innebära kommunikation och processer.   

 

Laura & Tantau (2014) beskriver även andra fördelar med att använda sig av flera olika 

externa parter för att lägga fram sin egna innovationsmodell. Det positiva med att använda sig 

av flera externa parter är att det minskar risken för misslyckande och skapar även en säkrare 

miljö för framtiden hos organisationen samt påskyndar även utvecklingen av produkter, 

tjänster och processer för organisationen.  

Konsultföretag har flera punkter som är relativt klara när det gäller vad de vill men just när 

det kommer till sina interna processer känns det som de skulle behöva utveckla sig och att ta 

sig en större titt utanför organisationen och därifrån försöka bygga upp ett starkt kontaktnät 

som skulle bidra med enklare och bättre att sätt hitta lösningar till sina interna processer. 

Genom att gör detta kan man minimera den tid som krävs för nyanställda att känna sig 

anslutna och få en klarare förståelse för sin arbetsuppgift/uppgifter inom organisationen. 

(Laura & Tantau 2014) 

 

5.2 Communities 

 

Ibland kan innovation från användare komma från communities där människor skapar och 

använder innovativa lösningar kontinuerligt. ”Communities of practice” kan beskrivas som 

”grupper av människor som delar bekymmer eller passion för någonting de gör och lär sig 

hur man gör det bättre genom att interagera regelbundet” (Wenger, 2009). 

Communities kan förutom att användas för direkt skapande även användas för att få in ny 

information från omvärlden i en organisation. Tidd & Bessant pratar om internetbaserade 

”klubbar” där ämnen kan diskuteras av människor med olika kunskaper. Utifrån dessa kan så 

kallade ”innovationsscouter” fungera som ”mäklare” för kunskap som strömmar in i- och 

genom en organisation. (Tidd & Bessant, 2013). 

 

Intervjuperson 1 säger att communities är något som företaget använder sig väldigt lite av, 

men att det i produktionsdelen används en plattform kallad Wonderware som är global på 

vilken det går att lägga ut frågor och kring hur man ska gå tillväga för att utföra något eller 

om man kört fast. Det blir då en tråd med svar. Det är dock bara utvalda personer som har 
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tillgång till plattformen. Det har pratats om att ha egna användargrupper (och funderingar 

kring en svensk sida har funnits) i företaget men det finns inte i praktiken vad 

intervjupersonen känner till. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Här framkom det att det används en plattform som kopplar ihop människor för att lösa 

problem och där det går att interagera med varandra genom “trådar” med svar. Det framgår 

inte hur frekvent interaktion som sker men om kontinuerlig kontakt hålls kan detta vara ett 

community enligt Wengers (2009) definition. Som Tidd och Bessant skriver kan communities 

användas för direkt skapande eller för att få in ny information från omvärlden i en 

organisation (Tidd & Bessant, 2013). Intervjuperson 1 säger att plattformen Wonderware är 

global men att endast utvalda har tillgång till plattformen (personlig kommunikation, 2016). 

Detta skulle kunna begränsa tillgången till ny information och på så sätt även användandet av 

ett community för skapande.  

 

Intervjuperson 2 nämner inget om användandet av communities för att interagera och 

kommunicera med kunder men pratar om andra sätt. Mycket kontakt sker via telefon och 

mail. Annars träffas man någon gång per år. Julbord är en tradition där företaget kommer 

med julbord till kunden och därigenom hålls kontakt. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Dessa andra sätt handlar inte om communities utan om kontaktsätt mellan företag och kund 

och analyseras därför inte utifrån teorier om communities.  

 

Intervjuperson 3 berättar att man internt i företaget har ”intressecommunities”. I dessa finns 

en gemensam sida där inlägg dyker upp och då meddelas gruppmedlemar via mail. Varje 

grupp kan ha omkring 5-25 medlemmar och det sker ingen kontakt mellan grupperna.  

Precis som intervjuperson 2 nämner så nämner även intervjuperson 3 att man samlar ihop 

kunder externt genom fysiska träffar någon gång om året, med samordnare. Det handlar om 

”kunder som kommit en bit på vägen” och som man vill samarbeta med. Intervjupersonen 

kan tänka sig att det kan vara kompletterande för produktutvecklingssidan att använda sig av 

personer utanför organisationen men har inte märkt något behov av det på industrisidan, 

kanske på grund av kunskapsbrist eller att kunderna inte frågat efter det. Företaget har 

”säkert” 10 gånger större kontaktnät än slutkunden. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Intervjuperson 3 berättar till skillnad från intervjuperson 1 & 2 att det finns en form av 

community på företaget. Det handlar dock om interna communities som i likhet med 

Wonderware är “slutna”, det vill säga inte öppna för alla. Därför kan det på samma sätt vara 

så att informationsflödet begränsas.  

Varför denne intervjuperson nämner dessa “intressecommunities” och inte de andra 

intervjupersonerna kan diskuteras. Det kan handla om att de andra inte deltar i dessa grupper, 

att de glömde bort dem tillfälligt, eller att intervjupersonerna tolkat frågorna olika, eller 

kanske att intervjupersonerna uttryckt sig på olika sätt i de olika intervjuerna.  

Något annat som kan diskuteras är ifall företaget skulle kunna tjäna på att öppna upp dessa 

användargrupper åtminstone mer internt så att de olika grupperna kan interagera med- och 

hjälpa varandra. Eller att skapa gemensamma communities med kunder man har och 



33 

potentiella kunder. Kanske kan det vara av fördel att använda ett mer öppet community på 

internet för att öka kunskapsinflödet till företaget.  

 

5.3 Lead Users 

 

Enligt Von Hippel (2005) behöver organisationer förstå att de måste utnyttja sina 

kundrelationer som en resurs för att ge sig själv en bättre förståelse och chans att inse den 

betydelse som användare samt konsumenter kan ha för framtida tjänster och produkter som 

organisationen antingen jobbar med eller försöker att skapa. Konceptet som lead users bygger 

på är att låta individer i framkant hjälpa organisationer förstå de behov som deras tjänst eller 

produkt behöver ha för att överleva morgondagens marknad. 

Intervjuperson 1, 2, och 3 menar att det är av vikt att arbeta med organisationer som ligger i 

framkant: exempelvis att man får nya perspektiv och idéer man inte tidigare sett, och att de 

organisationer som siktar på att ligga i framkant ofta inte fokuserar på kostnaden av produkt 

eller tjänst som utvecklas. Intervjuperson 3 säger även att att få arbeta med de som ligger i 

framkant kan leda till att organisationens rykte utvecklas till det bättre. Samtidigt så säger 

även respondenterna att deras organisationen inte strävar efter- eller söker sig fram för att just 

arbeta med de som ligger i framkant utan de vill kunna hjälpa alla möjliga organisationer med 

deras arbete och att enbart sikta in sig på de som ligger “längre fram” inte går ihop med att ha 

en framgångsrik verksamhet. Respondenterna säger att de ser det mer som en lyx att kunna 

jobba med dessa organisationer då de alltid tar allting med ett större ansvar och ofta är 

mycket mer kunniga samt engagerade.  

 

Om något så drar sig deras organisation mer till de som ligger en aning efter säger 

Intervjuperson 3, för när man arbetar med dessa kunder och deras verksamheter känner man 

verkligen att man får chans att hjälpa till med deras utveckling, vilket i sin tur göra man själv 

blir bättre och det leder till att motivationen stiger samt att man blir mer motiverad att se 

utvecklingen som organisationen man arbetar med gör. Detta i kontrast mot de som ligger 

längre fram i sin tjänst- eller produktutveckling, som kommer att klara sig även om deras 

organisation inte får någon hjälp. 

 

Intervjuperson 2 och 3 berättade även att verksamheten besöker olika mässor för att kunna 

bygga kontakter med nya personer och företag som finns inom olika branscher. Där kan det 

hända att de stöter på just individer eller nystartade verksamheter som kommer med nya idéer 

eller tjänster. Von hippel (2005) pratar om vikten av att våga öppna sina vyer och börja titta 

utanför sin egna verksamhet. Han menar att organisationer idag är för instängda i “inifrån-ut-

strategier” som gör att de glömmer bort att inspektera just vad som finns utanför deras egna 

verksamhet och de möjligheter som konsumenter samt andra organisationer kan skapa och ge 

dem. Detta gör att när man hör att konsultföretaget bestämmer sig för att delta i olika mässor 

för att utvecklas, får man en positivare syn på företagets villighet att öppna upp sig, även om 

det enbart skulle vara för egen vinning de gör så. Mässor är ett bra sätt att träffa nya individer 

och verksamheter med nya koncept och idéer samt även kunna se över hur andra 

verksamheter ser på sin egna affärsmarknad och därifrån få en bättre bild över vad för behov 

som kan användas eller krävs för att kunna ligga i framkant i sin egna marknad (Hippel, 
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2005). Detta gör även att organisationen kan få inspiration över vad de behöver utveckla 

inom sina produkt-, tjänst- och processområden. Det kan även leda till som tidigare nämnts 

att ett kollektivt samarbete sker i framtiden.  

Organisationen borde däremot försöka gå på fler mässor då respondenterna intygade att det 

hände enbart ett fåtal gånger per år. Eller exempelvis hålla sin/sina egna för att kunna bygga 

upp ett starkare kontaktnätverk och därifrån kunna ta information som utvecklar deras egna 

processer samt kan leda till att innovationsförmåga förbättras inom organisationen (Hippel, 

2005).  

 

5.4 Extreme users 

 

En källa till innovation kan ligga i extrema miljöer där användare har behov som definieras 

av att befinna sig i den ”yttersta gränsen” för behov. Därav kommer att innovativa lösningar 

som möter dessa behov kan ha möjlig applicering på ”mainstreammarknaden”. 

Att leta efter antingen extrema miljöer eller extrema användare kan potentiellt vara en stor 

innovationskälla. Genom att möta utmaningar kan helt nya möjligheter öppnas upp. 

En extrem miljö måste inte vara en miljö som kräver mycket av tekniken utan det finns även 

andra extrema miljöer. (Tidd & Bessant, 2013) 

Intervjuperson 1 berättar att man jobbar en hel del med kunder som det ställs ”regulatoriska 

krav” på. Det kan handla om kunder som arbetar med uran där krav ställs av 

strålskyddsmyndigheten, och kunder som håller på med läkemedel där FDA (Federal Drug 

Administration) måste godkänna läkemedel. Alla företagets kunder ställer höga krav och det 

finns de som är extrema, exempel är kunder från bilindustrin där det i sådana fall förs en 

diskussion i företaget om man vill vara med och leverera lösningar till kunden i fråga. Var 

gränsen går är flyttbart. Om man inte har någon som kund kan man välja att arbeta med den 

även om den är krävande för att få den som kund. Intervjupersonen tycker att man borde våga 

välja bort kunder oftare för att slippa fall där arbete som görs i förberedelsesyfte går förlorat 

då kunder innan affären är uppgjord går till andra leverantörer. (personlig kommunikation, 

2016) 

Intervjuperson 2 säger att man jobbar mycket med kärnkraftsindustrin och att det inom 

forskning där ställs väldigt höga krav på personer som jobbar inom industrin. Man arbetar 

även med läkemedelsaktörer som kräver att konsultföretaget har vissa certifieringar innan det 

är tillåtet att utföra saker och ting. De höga krav som ställs ställs både på anställda inom dessa 

företag och på företaget. De sistnämnda behöver vara nå upp till en viss ”storlek” för att få 

arbeta med dessa aktörer som håller på med läkemedel. Intervjupersonen säger att det är 

typiskt att vissa kunder ställer krav vad gäller certifieringar. I vissa branscher kan man inte 

vara verksam på grund av de krav som ställs. I industrin är ”ordning och reda” viktigt. 

(personlig kommunikation, 2016) 

 

Intervjuperson 3 säger att det finns några kundbranscher som sticker ut, där man måste vara 

riktigt duktig. Kunder som sysslar med medicin är exempel han nämner. (personlig 

kommunikation, 2016). De kunder som nämns av intervjupersonerna 1 och 2 är alltså kunder 

som aktörer inom kärnkraftsindustrin, läkemedelsindustrin och bilindustrin. Inga specifika 

kunder nämns.  
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Det framkommer inte om man aktivt letar efter dessa aktörer men intervjuperson 1 berättar att 

man kan välja dessa kunder som man ser som extrema om det är fråga om aktörer man ännu 

ej har som kund - för att få dem som kunder.  

Om företaget väljer dessa kunder enbart för att få dem som kunder eller för att det finns 

potential för innovation hos dessa kunder är oklart. Dock ska man komma ihåg det är ett 

konsultföretag som levererar lösningar till kunderna. De innovativa lösningar som kan 

komma från extrema användare kommer därför kanske inte i detta sammanhang direkt från 

kunderna utan kanske kan uppstå genom uppdrag som genomförs åt kunderna.  

 

 

5.5 Etnografiska studier  

 

Välkända metoder för att ta del av vad användare har att säga inkluderar fokusgrupper, 

intervjuer, paneler, enkäter med mera. Det som användare säger är dock ibland inte samma 

sak som vad de gör och på senare tid har användning av så kallade etnografiska studier ökat. 

Syftet med sådana här metoder är att få inblick i det man vill veta på andra sätt än att enbart 

fråga om det (Tidd & Bessant, 2013). 

Olika metoder för att förstå användare är bra för olika ändamål. Om man vill förbättra sina 

produkter och tjänster kan t.ex. observationer vara bra. Är man ute efter inkrementella 

innovationer kan bl.a. intervjuer och enkäter vara bra.  

För radikala innovationer är sådant som lead user-metoder, kundinvolvering och etnografiska 

studier bra då de till skillnad från tidigare nämnda metoder är proaktiva istället för reaktiva. 

Många företag har bristande kunskap om när vilken metod lämpar sig och ett dominant sätt 

att arbeta på med information om kunder i utvecklingsarbetet är att använda information som 

kundklagomål, garantiärenden med mera. Detta kan leda till förbättringar i liten skala men 

även dåliga beslut då informationen som ligger till grund för besluten ofta ”gått igenom” 

många människor i företaget och hunnit ändras i sin karaktär på vägen (Kristensson, 

Gustafsson & Witell). 

 

Intervjuperson 1 säger att man har provat telefonförsäljning. En tjänst köps utav ett 

marketingbolag som ringer runt och ställer frågor (bakgrund i IT är ett måste och en 

förståelse för vad något ska användas till, enligt intervjupersonen). Det händer också att 

företaget får in tips från andra parter om vad kunder kan tänkas behöva. Intervjupersonen 

säger att man måste ut i verkligheten, förstå hur något tillverkas, annars förstår man inte 

kundens behov. Han säger också att det inte går att dokumentera processen hos kunderna 

eftersom man då bara skulle behöva dokumentera hela tiden och att löpande förändringar 

sker, och att en svårighet med att förstå kundbehov är att det tar väldigt lång tid skapa 

förståelse för en process om man inte jobbat i en producerande miljö. (personlig 

kommunikation, 2016) 

 

Telefonförsäljning (eller som det troligtvis rör sig om, telefonundersökningar) är inte samma 

sak som etnografiska studier då det sistnämnda handlar om att förstå behov utan att fråga om 

dem. Syftet med etnografiska metoder är att få inblick i det man vill veta på andra sätt än att 

enbart fråga om det (Tidd & Bessant, 2013).  
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Intervjuer och enkäter är dock av frågande karaktär och kan användas om man satsar på 

inkrementella innovationer (Kristensson, Gustafsson & Witell). Hur företaget eventuellt 

förhåller sig till inkrementella och radikala innovationer diskuteras kort under rubriken 

“Early customer involvement” på sidorna 40 och 41.  

 

Intervjuperson 2 berättar att olika sätt att förstå kundens behov som används. Exempel som 

nämns i intervjun är intervjuer, och mallar som används i samband med uppdrag där ett antal 

frågor ställs för att förstå kundens förväntningar. Man ställer frågor som kan verka dumma 

från början och kan ett år senare fråga huruvida någonting varit effektivt eller om det går att 

göra bättre, på det sättet kan kundbehov ringas in, och det har fungerat väldigt bra tycker 

intervjupersonen, som också menar att det kan bli fel om man inte pratar om vad kunden 

förväntar sig. Observationer görs också och det finns ett säljsystem man använder där all 

information om kunderna och mötena matas in. Om man besöker en kund minns man kanske 

inte allt men kan då kolla kommentarer. Det finns mallar för att intervjua kunder. 

Intervjupersonen ser vissa brister, man kan glömma ställa frågor när man går efter mallen, 

och anställda kan sluta och det som sagts försvinner på grund av bristande information. 

Företaget ser gärna att konsulterna sitter ett par dagar i veckan hos kunderna då det är viktigt 

att vara nära kunden. (personlig kommunikation, 2016) 

Metoder som nämns här är intervjuer och observationer. Den förstnämnda metoden kan 

lämpa sig för att förbättra produkter och tjänster och den andra även den för förbättringar i 

form av inkrementella innovationer (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 

 

Intervjuperson 3 berättar att man för att bättre förstå kunder är ”ute i verkstaden och tittar”. 

Där följer man processer och tittar hur det ser ut. Han säger också att det är brist på 

människor som är vana vid allt detta och att kunna ta in information från dessa processer.  

 

I det tidiga säljläget där används inte metoder som dagböcker och liknande för att förstå 

kundbehov utan det kommer i ett senare skede. Det är först när man åtagit sig ett uppdrag 

som man går tillväga på sådana sätt, när man kommit lite längre. Då kan till exempel 

workshops hållas där kunderna frågas vilka ”pains” de har i dagsläget, vad som skulle göra 

saker och ting bättre för dem med mera. I säljskedet innan handlar det mer om att gå igenom 

hur fabriken ser ut. (personlig kommunikation, 2016) 

En brist intervjupersonen ser med att sätta sig in i kundens miljö finns i 

uppläggningsprocessen på försäljning där säljare kan få sitta på konferens en halv dag och 

lyssna på kunder utan att ha sett något i skarpt läge. Han undrar varför man inte där gör 

kundbesök så att alla förstår varandra. (personlig kommunikation, 2016) 

 

I denna intervju nämns indirekt metoden observation för att förstå kundbehov och den är som 

det tidigare nämnts bra för att utveckla inkrementella innovationer (Kristensson, Gustafsson 

& Witell, 2014). Här framkommer också att en etnografisk metod som dagboksföring 

används men inte i ett tidigt säljskede utan senare i en process när ett uppdrag antagits. Det 

antyds också att att andra liknande metoder används.  

 



37 

Det som framkommit har varit att man använder flera metoder för att förstå kundbehov som 

lämpar sig för utvecklande av inkrementella innovationer, men även att etnografiska metoder 

används, vilket betyder att det finns en variation på arbetsmetoderna. Det är oklart i vilken 

utsträckning vissa metoder används framför andra. Kanske är det så att det skiljer sig från fall 

till fall.  

 

5.6 Market pull vs Technology push 

 

Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) diskuterar påverkan av att ha en hållbar strategi för 

att utveckla sin egna verksamhet inom process- och kundorienteringsområden, där en av de 

mest effektiva metoderna är market pull. Konceptet handlar om att ta information från de 

källor som används och utnyttja de produkter och tjänster som organisationen skapar. 

Konsultföretaget har enligt respondenterna mer eller mindre byggt sitt arbetskoncept på ett 

liknande sätt men skillnader finns, exempelvis så strävar de själva inte efter att leta fram vad 

kunder vill ha utan det handlar mer om att kunden kommer till dem och säger att de här vill vi 

ha utvecklat, säger respondenterna.  

 

Respondenterna menar att det här är sättet att jobba på, som hjälper både dem och kunderna 

att snabbare kunna se över vad som måste göras och hur det ska fixas. Respondenterna anser 

däremot att företaget alltid siktar på att kunna bidra med så mycket hjälpsam information som 

möjligt till sina kunder. Detta leder till att kunder ibland får rådet att tänka om när det 

kommer till vissa beställningar av en vara eller tjänst. Anledningen kan vara att de kanske 

inte borde fortsätta i samma riktning då marknaden för den produkt eller tjänst som kunden 

vill ha utvecklad har sjunkit under den senaste tiden. Samtidigt säger respondent 1 att det är 

kundens ansvar - som gör själva beställningen - att ha koll på sin egna marknad, men ifall 

tillfrågad bidrar respondenten självfallet med råd.  

 

Här kan man se tydlig drag av att de följer Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) 

beskrivning av Market pull modellen, när det väl kommer till att försöka förstå marknaden 

hos en vara som en betalande kunden vill ha utvecklad. Men samtidigt när det gäller att 

utveckla tjänster eller varor för deras egna organisation och inte följa instruktionerna av en 

betalande kunds och följa deras egna marknad, känns det som organisationen mer har ett 

technology push perspektiv. Anledning till detta är att organisationen ifråga ser sig själva som 

experter med hög kompetens, vilket leder till att de inte tror att de finns något behov att ta 

hjälp av allmänheten för att förbättra sin egna organisation. Detta kan ses både i ett negativt 

och positivt ljus. Den positiva delen är att de kanske inte har haft problem inom 

verksamheten när det kommer till utförandet eller utvecklingen av varor eller processer, 

vilket leder till att allting flyter på bra och detta gör att det inte finns något behov att behöva 

ta hjälp av allmänheten. De kan även vara så att de lyckas lösa alla problem själva på ett 

effektivt sätt. Det negativa däremot är även någonting som intervjuperson 3 nämner. 

Respondenten förklarar att man vet ju inte hur alla anställda inom organisationen känner när 

det kommer till hur deras organisation arbetar och eftersom man mer eller mindre har 

accepterat modellen över hur organisationen fungerar samt utför sitt arbete kanske man inte 
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vet riktigt hur saker och ting kan förbättras.  

Kristensson, Gustafsson & Witell, (2014) diskuterar detta i ett avsnitt om technology push. 

De menar att en organisation blir för bekväm i sin vardag vilket leder till att den inte strävar 

efter att förbättra sig då allting fungerar bra och det finns ingen anledning att ändra 

någonting. Felet med detta tankesätt är att marknaden och sättet att sköta och driva en 

organisation förändras hela tiden och detta leder till att man måste testa nya metoder och sätt 

för att hela tiden ligga i framkant av vad som händer. Samtidigt så har inte experter alltid rätt 

och även om man har hög kompetens inom ett område betyder det inte att man blir 

framgångsrik inom samma område utan man måste sträcka ut sig som organisation för att 

studera vad andra organisationer gör och hur de skapar värden för de process som finns inom 

organisationen såväl som utanför. (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014) 

 

5.7 Co-design 

 

Sanders och Stappers (2008)  har använt begreppet Co-design för att beskriva ”kollektiv 

kreativitet som appliceras i hela spannet av en designprocess” (Steen, Manschot, & De 

Koning). 

En beskrivning av en designprocess kan vara: en process som ”organiserar människor, 

infrastruktur, kommunikation, och materiella komponenter av en tjänst, med målet att 

förbättra en tjänsts kvalitet, interaktionen mellan leverantör och kunder, och kunders 

upplevelser” (Mager, 2008). 

Co-design innebär att till exempel forskare, utvecklare, designers med flera - experter på 

olika områden - samlas för att samarbeta kreativt. Egna upplevelser är användare experter på. 

(Steen, Manschot, & De Koning, 2011) 

 

Intervjuperson 1 säger att företaget ställer krav på kunden att de har en engagerad 

projektledare, operatörer och planerare som behöver vara med i processen, och att tid som 

krävs avsätts - eftersom annars kommer projektet misslyckas. Rent praktiskt kan involvering 

av kunder handla om att de får berätta hur de arbetar, hur saker och ting fungerar och hur de 

skulle vilja att saker och ting fungerade. 

Anledningen till att kunder involveras över huvud taget är för att man ska gå mot samma mål 

säger intervjupersonen. Han säger att företaget är bra på teknik och har många anställda som 

är teknikintresserade men att det kan finnas brister vad gäller kommunikation då alla på 

företaget inte är ”konsultmässiga”. Han kan behöva förlita sig på att en anställd han sålt in att 

programmera något åt en kund sköter kommunikationen väl med kunden och förmedlar 

förändringar i arbetet. Tidåtgång för projekt är också viktigt att förmedla till kunderna (som 

antingen betalar via löpande räkning eller ett fast pris) då de kan ändra sig angående vad de 

vill ha och det har funnits ett fall där kunden sent i processen kommit med önskemål och 

därför fått vänta ett år på slutförande. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Den praktiska involvering som sker, exempelvis att kunder för berätta hur de arbetar och hur 

deras verksamhet fungerar med mera visar på en interaktion mellan företaget och kunden 

men inte nödvändigtvis på ett tydligt fall där Co design sker då Steen, Manschot, & De 

Koning  (2011) förklaring av begreppet går ut på att det ska handla om experter på olika 
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områden ska samlas för att samarbeta kreativt. Det praktiska som nämns av intervjupersonen 

belyser inte på djupet huruvida ett kreativt samarbete sker eller inte och i så fall hur ett sådant 

ser ut men det kan ändock vara en indikation på att samarbeten kan ske där kunden står för 

information om hur den arbetar utan att nödvändigtvis involveras i en kreativ 

skapandeprocess.  

 

Steen, Manschot, & De Koning, (2011) pratar om experter på olika områden som involveras. 

Exakt vilka personer man arbetar med från kundhållet kan variera säger intervjupersonen. 

Ibland är det vd:n, ibland en operatör, o.s.v. Det kan vara olika många också. I ett exempel 

intervjupersonen nämner var det fem personer från kundens sida och fem från eget håll. 

En svårighet med involvering är om människor som är med i ett projekt av någon anledning 

byts ut/försvinner. Då kan det uppstå meningsskiljaktigheter och man får ”fiender” i gruppen. 

Sker det får man försöka övertyga andra för att få dem på sin sida. Det skiljer sig mycket om 

det finns olika perspektiv i gruppen men det gäller att fatta beslut som är bäst för att få ett 

projekt att gå i mål och som alla kan leva med, säger respondenten. Duktiga projektledare är 

viktiga för att styra projektet till ett slut som inte infinner sig annars på grund av alla åsikter. 

(personlig kommunikation, 2016) 

Här krävs enligt Steen, Manschot, & De Konings (2011) definition av Co design att det 

verkligen är experter på olika områden som samlas. Av det intervjupersonen nämner verkar 

det som att det kan skilja sig från fall till fall hur många personer från kundsidan som man 

samarbetar med, och vilka befattningar dessa har. Beroende på i vilken grad kunden deltar i 

en skapandeprocess kan det därmed eventuellt ibland handla om Co design och ibland inte.  

Steen, Manschot, & De Konings (2011) definition av Co design “kollektiv kreativitet i hela 

spannet av en designprocess” medför att det ska handla om en designprocess för att det ska 

kunna klassas som Co design. Magers definition var som det tidigare skrivits: en process som 

”organiserar människor, infrastruktur, kommunikation, och materiella komponenter av en 

tjänst, med målet att förbättra en tjänsts kvalitet, interaktionen mellan leverantör och kunder, 

och kunders upplevelser” (Mager, 2008). Intervjuperson 1 säger att han måste förlita sig på 

konsulter att de sköter kommunikation och att de förmedlar förändringar till kunder. Detta 

kan leda till frågan hur involverade och samskapande kunderna egentligen är i själva arbetet 

som företaget utför.  

 

Intervjuperson 2 säger att man försöker involvera kunder så mycket det går och att man vill 

se en produkt som en ”hel livscykel” vilket betyder att man vill vara med efter leverans av ett 

projekt för att följa upp förändringar så att det inte bara lämnas. Ofta kommer kunder med 

nya förslag på förändringar efter flera månader på saker de vill ha och då har projektledaren 

hos kunden en viktig roll att kunna ta in allt som kommer och även stoppa saker. När saker 

och ting börjar levereras blir det lätt att säga ”ja men så här borde vi ju haft istället” berättar 

intervjupersonen och säger samtidigt att mycket kommer in speciellt de 10 sista procenten av 

tiden när alla som ska använda sig av ett systemet förstår vad det rör sig om, detta trots att de 

haft ett år på sig ge förslag. De bestämmer sig för att engagerar sig när det börjar ”bränna 

till”. Det innebär resurser i form av mer tid och pengar när ändringar måste ske. 

Vilka personer från kunden som man samarbetar med väljs av kunden själv men det går att 

ringa dem och ge förslag. Dock är det väldigt svårt att göra så då det innebär många 



40 

telefonsamtal om allt möjligt. Men det händer ändå att man gör så och då handlar det mycket 

om att bjuda in människor, träffa dem på mässor och så vidare. Ofta blir det ”rätt folk” som 

kommer säger intervjupersonen. Det börjar ofta med att man träffar en personer men att flera 

personer senare kommer in i bilden. Då kommer olika perspektiv fram genom att personer på 

olika nivåer involveras, t.ex. någon från golvet som jobbar med maskiner och någon annan 

som håller på med teknik eller kvalitet. 

Något som är svårt kan ändå vara att få tag i rätt person säger intervjupersonen. Men genom 

särskilda dagar och kontakter kan man höra runt och på så sätt hitta rätt. (personlig 

kommunikation, 2016) 

 

Det kommer fram olika perspektiv i arbetet genom att personer från olika nivåer involveras 

och detta kan innebära att man får just dessa experter på olika områden som Steen, Manschot, 

& De Koning (2011) pratar om.  

 

Intervjuperson 3 säger att det är kunden som väljer ut vilka personer som ska arbeta med 

konsultföretaget. Men däremot sätter företaget krav på dessa personer. Det kan handla om en 

duktig operatör. Något som är viktigt är en projektledare som är beslutsmässig. Den ska 

kunna fatta beslut på möten då det tar för mycket tid om den först ska tillbaka ”hem” och 

fråga andra innan beslut kan tas. Alltså måste inblandande personer ha en viss status och om 

man ska bygga något ska operatörer från verkstadsgolvet finnas med, annars blir det inte bra 

säger intervjupersonen. För 15-20 år sedan var arbetssätten med att involvera kunder 

betydligt sämre men idag ser han mindre svårigheter, kunderna är med hela tiden. (personlig 

kommunikation, 2016) 

 

I och med att det är kunden som bestämmer vilka personer som ska arbeta med företaget 

försvinner en viss del av kontrollen över vilka områden/personer som representeras i arbetet 

och därmed vilka experter som finns med. Att operatörer från verkstadsgolvet alltid finns 

med när något ska byggas innebär att man alltid får med en “användare som expert” i arbetet 

och att det perspektivet finns med.  

 

5.8 Toolkits 

 

Von hippel (2005) diskuterar i sin bok “Democratizing Innovation” olika former av metoder 

eller så kallade fenomen som gör det möjligt för organisationer att nå sina kunder/användare 

på ett lätt och effektivt sätt. Detta genom att låta dem få vara med i design av produkter som 

organisationers tillverkare skapar. Detta genom så kallade toolkits. Effekten och möjligheten 

som toolkits ger kunder/användarna är att de själva kan ta produktutvecklingen/designen i 

sina egna händer och skapa prototyper som möter egna behov.  

Von hippel menar att detta fenomen både dra kunder och organisationer närmare varandra då 

kunder får känna sig mer delaktiga samtidigt som det gör innovation simplare och billigare 

för organisationen.  

Intervjuperson 2 och 3 anser att organisationen borde använda sig mer utav av prototyp 

utveckling när det gäller deras produktutvecklingsavdelning, både två ansåg att 

organisationen borde sikta in sig mer in på just prototypskapande för att kunna släppa mer 
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“hela” produkter till sina kunder, för att se ifall detta är någonting som de är intresserade av. 

Intervjuperson 3 trodde däremot att det blir nästintill omöjligt för dem då ofta priset på de 

produkter eller tjänster som organisationen utvecklar går upp i miljonbelopp gällande vissa 

kunder vilket leder till att man alltid måste ha klara och tydliga instruktioner på vad som ska 

göras och man kan därmed inte slösa sin tid på att skapa prototyper. Intervjuperson 2 säger att 

ifall de gäller mindre varor eller produkter som ska utvecklas så skulle de gärna vill se mer av 

det. Men de enda prototyperna de lämnar ut är för betalande kunder som har förhandsbeställt 

dem.  

I Von hippels (2005) teori gällande toolkits och prototyper som tidigare nämnt ses 

användandet av dem som ett sätt att göra kunden mer delaktig i processen. Konsultföretag 

skapar endast prototyper eller toolkits åt de kunder som har förhandsbeställt prototyper efter 

önskemål. Detta leder till att man kan dra slutsatsen att de följer teorin inom vissa spår 

samtidigt som de inte alltid kan gör detta då kostnaden blir för hög i många fall. 

Vilket leder till att kunden måste bestämma sig omedelbart ifall de vill göra en affär eller inte 

då, konsultföretaget i vissa fall inte har tid att diskutera uppdraget eller arbetsuppgiften på 

grund av priset. Verksamheten skulle eventuellt kunna se en positivt förändring ifall deras 

arbete blev mer prototypdrivet, det skulle ge dem en extra säljpunkt till deras kunder som 

visar att de inte blint tolkar krav utan verkligen vill att innehållet samt funktionen fungerar 

hos produkten. Kunden får även en chans till att ge feedback på brister som de ser och 

därifrån kan man bygga vidare för att få ett bättre slutresultat. (Hippel 2005)  

 

5.9 Early Customer involvement 

 

Att tidigt i en process involvera kunder eller användare har enligt Tidd & Bessant flera 

fördelar. Kunder och användare kan hjälpa till att skapa tydliga projektmål, reducera 

osäkerhet, men även främja utvärderingen av ett koncept (Tidd & Bessant, 2013). Det kan 

dock råda delade meningar kring exakt när kunder och användare ska involveras i en 

utvecklingsprocess. ”Ju tidigare i processen desto bättre” är en vanlig uppfattning, och de 

som tänker så kommer ofta till slutsatsen att involvering ska ske i en tidig fas av 

konceptgenerering. Andra menar att involvering ska ske genom hela utvecklingsprocessen. 

Frågan ”vad är bäst?” kan besvaras genom att se till vad det är som ska utvecklas. Försöker 

ett företag utveckla något radikalt nytt rekommenderas det inte att involvera kunder i 

”mittenfaser” av processen som till exempel designfasen då det kan försvåra för företaget att 

komma på helt nya produkter. Eftersträvas inkrementella förbättringar kan man i designfasen 

med fördel använda sig av kunder eller användare. (Laage-Hellman, Lind & Perna, 2014). 

 

Intervjuperson 1 berättar att företagets kunder är med i utvecklingsprocesser från början till 

slut, även i delar som rör design. Han säger också att om man inte gör detta “kör i diket” och 

får höra från kunder att de trodde de skulle få något annat än vad de fick. (personlig 

kommunikation, 2016) 

 

Intervjuperson 2 säger att det är viktigt att kunden får vara med från början till slut få då man 

på företaget vill stå nära kunden. En brist med att kunden får vara med hela processen är 

enligt intervjupersonen att det vanligtvis är så att de kunder man arbetar tillsammans med har 
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fullt upp med sin vanliga vardag på sina jobb samtidigt som de ska vara med och ta fram nya 

system. De har ingen tid avsatt för detta och det kan göra det svårt då man blir väntande på 

kunder när de ska vara involverade. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Intervjuperson 3 berättar också att kunder är med genom hela processer. De ”sitter inte 

bredvid” hela tiden men det finns milstolpar, t.ex. betalningstidpunkter, konstruktion av 

ritningar och så vidare, som är viktiga att stämma av. Intervjupersonen ser inget direkt 

negativt med att ha med kunder genom hela processer, men nämner att att när han var 

projektledare kunde anställda tycka att det störde lite när han tittade hur de arbetade. 

Delaktigheten styrs upp ganska tidigt i ett projekt och ju längre man kommer desto mer 

kunskap om vad som kan dyka upp känner man till, då kan det bli diskussioner till exempel 

om förseningar. (personlig kommunikation, 2016) 

 

Alla tre intervjupersoner säger därmed att kunder involveras genom hela 

utvecklingsprocesser. Att så är fallet är positivt då Tidd och Bessant menar att fördelar som 

förtydligande av projektmål och reducerad osäkerhet med mera går ihop med detta (Tidd & 

Bessant, 2013, s. 419).  

Även när det gäller uppfattningen om när exakt det är bäst att involvera kunder verkar alla 

intervjupersoner överens om att det är bäst att involvera kunder genom hela processen, från 

början till slut. Intervjuperson 1 menar att det inte går annars och, intervjuperson 2 säger att 

det är viktigt, och intervjuperson 3 ser inget negativt med det. När kunder lämpligast 

involveras beror på vad man eftersträvar. Eftersträvas inkrementella förbättringar kan man i 

designfasen med fördel använda sig av kunder eller användare. (Laage-Hellman, Lind & 

Perna, 2014, s. 261). Det framkom i intervjun med intervjuperson 3 att man lägger fokus på 

att förstå marknaden och nya buzzwords.  

 

Att fokus läggs på att förstå marknaden och nya buzzwords snarare än att utveckla någonting 

nytt skulle eventuellt kunna betyda att man är mer inriktad på inkrementella innovationer. I 

sådana fall är det bra att som Laage-Hellman, Lind & Perna  (2014) menar involvera 

kunder/användare i tidiga designfasen, vilket borde vara fallet för detta företag då alla 

intervjupersoner betonar vikten av kundinvolvering genom hela utvecklingsprocessen.  

Givetvis är det även så att företaget består av konsulter och därför är det troligt att det är 

kundernas önskemål om inkrementella eller radikala innovationer som kommer i första hand.  

 

Det skulle vara intressant att få veta mer om hur kunder involveras konkret och mer ingående 

om hur frekvent interaktion och samarbete sker. Intervjuperson 3 nämner visserligen att 

kunder inte “sitter med hela tiden” utan att det finns viktiga milstolpar där kunderna närvarar. 

Och när det pratades om Co design framkom det att involvering rent praktiskt kunde handla 

om att kunder får berätta hur de arbetar, hur saker och ting fungerar och hur de skulle vilja att 

saker och ting fungerade. Trots detta hade ytterligare information om detta varit av intresse 

för att kunna göra en mer utförlig analys och föra en mer nyanserad diskussion.  
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6. Resultat 

 

Det vi kan se genom vår analys och diskussionsdel där empiri jämförts med teori är att detta 

företag till viss del arbetar i enlighet med etablerade forskning om användarinvolvering, 

användarbehov och användarinteraktion. Det finns ändå enligt vår bedömning utrymme för 

förbättringar inom undersökta områden (diverse förändringsförslag vi har står under rubriken 

“Förändringsförslag” nedan).  

Nedan följer en kort sammanfattning över de olika områdena och hur företagets förhållande 

till teorier inom dem var:  

 

Open Innovation 

 

Beskrivningen av open innovation-modellen som  Laura & Tantau (2014) lägger fram 

handlar om att utnyttja alla former av externa parter för att förbättra 

innovationsutvecklingsförmågan hos företag, vilket även stöds av Brem & Larsen (2016) 

egna teorier.  Om man då jämför dessa teorier med hur konsultföretaget arbetar så ser man en 

mindre men distinkt skillnad. Intervjupersonerna har alla intygat att de arbetar med externa 

parter genom att gå med i projekt, mässor samt även hålla egna evenemang för att stärka sina 

samarbeten. Konsultföretaget siktar däremot enbart in sig på etablerade organisationer och 

väljer bort individuella då enligt intervjuperson 3 de inte ser något behov att använda dem. 

Där missar de en delar ut av teorin men annars så försöker de skapa interaktioner, förstå 

behoven hos de kunder som de har samt involvera dem i deras process. Så inom dessa spår 

följer dem teorin men företaget skulle kunna göra mer, genom att öppna upp sig för alla. 

 

Communities  

 

Företaget använde sig av en plattform kallad Wonderware, en global, sluten plattform som 

delar likheter med vad som utgör ett community. Användningen var dock inte storskalig. 

Utöver detta fanns mindre, slutna, användargrupper men endast en intervjuperson nämnde 

dessa. Det framkom ej att några plattformar eller communitygrupper skulle delas med 

företagets kunder. 

 

Lead users  

 

Teorimässigt finns det ett antal kopplingar som går att dra mellan lead-users och detta 

konsultföretag men samtidigt så finns det moment som inte alls passar in. Anledningen är att 

de inte sökte sig efter organisationer eller individuella personer som låg i framkanten ut av en 

marknad utan enligt empirin från intervjupersonerna ansåg det vara mer som en ‘’lyx’’ eller 

‘’bra för deras rykte’’ att få arbeta med de som ligger i framkanten av marknaden.  
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De verkade hellre vilja arbeta med organisationer som “ligger längre bak” på marknaden då 

konsultföretaget ansåg att de kände en starkare möjlighet att kunna bidra med hjälp på högre 

nivå. Enligt Von hippel (2005) teorier borde organisationen alltid arbeta med individer eller 

organisationer som höjer deras egna innovationskraft för att kunna utvecklas på ett mer 

framgångsrikt sätt. Vi kan inte hålla med denna punkt till hundra procent då det kanske finns 

en risk att innovationskraften på konsultföretaget inte utvecklas lika snabbt men de betyder 

inte att man ska neka enstaka mindre kunder, utan författarna ser det som en positiv del att 

organisationen är villig att arbeta med vilken verksamhet som helst då det visar att de 

verkligen bryr sig om sina kundrelationer och även anser att de är mer av en upplevelse när 

de hjälper ett företag som behöver mer hjälp.  

 

Extreme users  

 

Intervjupersonerna berättade att de har kunder inom kärnkraftsindustrin, läkemedelsindustrin 

och bilindustrin som ställer väldigt höga krav. Inga specifika kunder nämndes.  

Intervjupersonerna sa inte att de aktivt letar efter så kallade extreme users men intervjuperson 

1 sa att de kan välja kunder de inte har, även om kunden ställer höga krav, för att få dessa 

aktörer som kunder.  

 

Etnografiska studier  

 

Det framkom i intervjuerna att man på företaget använder metoder som telefonförsäljning via 

externa parter, intervjuer, enkäter, observationer, dagböcker och vad det verkade som andra, 

oangivna, etnografiska metoder för att förstå kunders behov. Dagböcker användes först i ett 

senare skede när man var säker på att genomföra uppdrag åt en kund. Teorier visar på att 

många av de använda metoderna lämpar sig för att utveckla inkrementella innovationer men 

också att etnografiska metoder, som det framkom att företaget till viss del använder sig av, 

lämpar sig för mer radikala innovationer.  
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Market pull vs Technology push 

 

Konsultföretaget har flera olika avdelningar, exempelvis produktutvecklingsavdelningen, 

konsultavdelning och säljavdelningen. Inom just produkt- och konsultavdelningen kan man 

se att de gör på lite olika sätt. Konsultavdelningen efterliknar helt market pull-strategin enligt  

beskrivningen av intervjuperson 2, där organisationen helt och hållet går efter att hitta vilka 

de nya trenderna ute på marknaden är och vilka kunder de kan hitta inom dessa marknader 

(Kristensson, Gustafsson & Witell 2014). Produktutvecklingsavdelningen däremot efterliknar 

till stora delar technology push-strategin: Även om kunden kommer och säger vad de vill ha, 

kan produktutvecklarna vilja knuffa fram sina egna förslag på just vad kundens produkt ska 

ha för funktioner. Anledningen är att organisationen anser sig ha tillräckligt mycket 

kompetens för att kunna fatta sådana beslut. Självklart måste kunden komma med 

godkännande men ofta så vet konsultföretaget vad som är bäst. Detta enligt respondenterna. 

Det negativa är att enligt Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) teori om technology push 

brukar inte företagen veta bäst, vilket kan ställa kunden i en jobbig position ifall produkten 

misslyckas på grund av att organisationen anser att de vet bäst. Däremot så säger 

respondenterna att kunden får vara med i hela processen vilket gör att de möjligt att fixa 

problem som uppstår.  

 

Co-design  

 

Praktisk involvering av kunder sker men det är inte säkert i vilken grad det handlar om Co-

design. På intervjupersonernas svar anser vi att det låter som att kunderna inte alltid är helt 

involverade i ett kreativt samarbete utan att de kan komma med förändringsförslag sent i 

processen och först då verkligen blir delaktiga i företagets arbete. Vilka personer från 

kundhåll som företaget arbetar med bestäms av kunden men det ska alltid finnas med 

operatörer “från golvet” vilket betyder att olika perspektiv finns med och att användare som 

experter finns med.  

 

Toolkits 

 

Intervjupersoner 2 och 3 anser att organisationen borde använda sig mer av toolkits och 

prototypdriven produktutvecklingen. Det stora problemet med detta var just att kostnaden för 

prototyper skulle vara alldeles för hög för dem att bekosta vilket gör att de inte arbetar med 

någonting liknande för ögonblicket, men det verkade som att det skulle kunna finnas en 

möjlighet i framtiden att ha användning för dessa inom mindre projekt där de kan låta sina 

kunder tillverka prototyper som de skulle vilja se bli en produkt. Ifall organisationen inför 

detta så skulle den följa Von hippels (2005) teori kring användningen av toolkits. Eftersom de 

ännu inte gjort detta så missar konsultföretaget ett bra sätt att kunna få sina kunder att bli mer 

delaktiga i processen och även en väldigt drivande säljpunkt (Von Hippel, 2005)   
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Early Customer involvement 

 

Alla intervjupersonerna från företaget sa att kunderna var med från början till slutet av en 

utvecklingsprocess och det verkade också som att de alla tyckte att det var bäst så. 

Intervjuperson 2 såg en brist med det och intervjuperson 3 ingen brist. Teorin säger att när 

användare lämpligast involveras handlar om vad man vill åstadkomma. Att kunder får vara 

med genom hela processen var av fördel om man eftersträvade inkrementella innovationer 

vilket företaget verkade göra då intervjupersonerna sa att man lade mer fokus på att förstå 

marknaden och behov gentemot att utveckla helt nya lösningar.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna, genom en sammanvägning och analys av 

genomgångna forskningsområden och empiri, att det finns indikationer på att företaget till 

stor del missar flera viktiga faktorer som utgör teorierna. Det innebär då att man inte arbetar i 

hög utsträckning efter etablerad forskning med sina kunder. Vissa saker som teorierna 

nämner gör dock företaget, kan vi med viss säkerhet slå fast. Men det är svårt att fastställa 

exakt gällande några frågor hur företaget arbetar då empirin skulle behöva utökas för att 

kunna göra detta, exempelvis vad kreativt samskapande och Co-design anbelangar är det i 

nuläget otydligt i vilken utsträckning det förekommer.  

Författarna drar ändock slutsatsen, genom analys av den erhållna informationen av 

intervjupersonerna, som nämnts ovan att det finns indikationer på att företaget till stor del 

inte arbetar efter etablerad forskning uppsatsen behandlar, vilket leder oss till att ge ett antal 

förändringsförslag som vi anser med fördel skulle kunna implementeras.  

 

6.1 Vidare forskning 

 

Ett förslag på vidareforskning är att gå in mer på detalj och undersöka enskilda områden 

under temat kundrelationer, som de som finns med i denna uppsats. Eventuellt kan man 

undersöka både ett företags syn på kundrelaterade frågor och dess kunders syn på samma 

frågor för att se i vilken grad samstämmighet råder.  

 

7. Förändringsförslag  

  

Det är alltid svårt att till hundra procent säga vad en organisationen måste göra för att kunna 

involvera sina kunder samt användare - om den måste det - och i vilken utsträckning den bör 

göra det. Författarna anser däremot att förslagen som tagits fram genom att utgå från 

etablerad forskning ger organisationen ett antal startalternativ kring hur den ska förse sin 

egna verksamhet med möjligheter samtidigt som den kan involvera kunder och användare på 

ett effektivt, kostnadsfritt och snabbt sätt. Förslag är mer till för att ge en grund till 

organisationen att bygga vidare på eller ifrån. Som det antytts är det inte givet hur, om, och i 

vilken grad en organisation ska involvera sina kunder. I detta fall “tillkommer” även faktumet 

att det rör sig om ett konsultbolag med kunder som kan skilja sig från kunder hos andra 

företag.  
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Utan att känna till alla detaljer kring det undersökta företag blir det en svårighet att uttala sig 

med 100-procentig säkerhet att vissa förslag garanterat är bra. Dock kanske det går att ha som 

grund en till synes överensstämmande och positiv inställning till kundinvolvering från denna 

studies intervjupersoner. De verkade alla övertygade om hur viktigt det var att stå nära 

kunden och involvera kunden. Därför skulle man kunna dra slutsatsen att företaget, om det i 

stort delar samma bild som intervjupersonerna, eftersträvar kundinvolvering. För det kan vi 

och har vi nedan gett några förslag på hur man kan åstadkomma en högre grad av 

kundinvolvering, med hänsyn till detta specifika företags situation och nuvarande arbetssätt. 

Vill man veta hur ett enskilt förslag påverkar företaget i sin helhet, om det är positivt eller 

negativt, krävs enligt oss med stor sannolikhet mycket mer information inhämtad genom 

vidare undersökningar.  

Allmänt om var och varför, med mera, kundinvolvering bör ske har vi redan tagit upp en del 

om. Exempel handlade till exempel om huruvida man man ville förstå marknaden eller 

utveckla ny teknik, fördelar och så vidare. Det går att diskutera om det till övervägande del 

handlar om fördelar med begreppet och att det inte tagits upp vad som skulle kunna vara 

mindre bra - och vad det beror på i så fall, faktisk underrepresentation av vad som kan klassas 

som negativt eller att författarna exempelvis inte hittat något om detta, varit inställda på 

fördelar, etc.  

Med det sagt, här är förslagen:  

 

- Ett förändringsförslag som konsultföretaget skulle kunna använda sig av för att förbättra 

sina interna processer är att gör en enkätundersökning gällande vad de anställda tycker om de 

guidelinjer samt hjälpmedel som företaget har. Anledning är att VD för organisationen inte 

hade full koll på vad de anställda tyckte och därmed inte vet ifall de som arbetar inom 

organisationen känner sig tillräckligt delaktiga. 

 

- Starta ett community eller använda sig av befintliga communities för att lösa gemensamma 

problem man har tillsammans med kunder. Kanske går det att starta någon slags gemensam 

plattform där man lätt kan interagera med de egna kunderna för att lösa problem.  

 

 

- Konsultföretaget borde bestämma sig för gå på fler- eller att anordna egna evenemang där 

de bjuder in kunder/användare samt verksamheter som finns runt om i Västmanlands län för 

att kunna skapa samarbeten samt även bygga upp sitt kontaktnät, det ger även möjligheten till 

anställda att utveckla sin sociala kompetens vilket var någonting som intervjupersonerna såg 

som en brist, som gör att företaget inte får vissa uppdrag. Det ger även en möjlighet för 

konsultföretaget att se hur dessa organisationer jobbar vilket leder till ny kunskap.  

 

- Använda fler etnografiska metoder för att få en utökad och bredare förståelse för sina 

kunder och deras behov. 

 

- Konsultföretaget borde mer aktivt söka efter lead-users för att öka deras möjligheter till att 

komma på innovativa lösningar samt även ge företaget större chans till att hitta de behov som 
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morgondagens kunder vill ha uppfyllda. Här skulle de kunna använda sig av Von Hippels 

(1986) teori metod kring hur man hittar lead-users. 

 

- Intervjuperson 3 pratade om att en brist i arbetet med kunderna var att det tidigt i ett 

uppdrag inte skedde observationer hos kunderna utan att de träffades hos företaget istället. 

Detta skulle kunna vara fördelaktigt att ändra detta för att tidigt få inblick i kundens 

verksamhet.   
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9. Bilagor  

 

9.1 Intervjuguide  

 

-Vad arbetar du/ni som och vad går ert arbete ut på? 

 

-Kan du/ni beskriva företagets verksamhet? 

 

-Kan du/ni beskriva företagets kunder? Vilka målgrupper har ni? 

 

-Strategi/Hur skapar ni relationer med era kunder? Upplever ni det som att ni har bra 

kundrelationer? Varför/varför inte? 

 

-Hur går er utvecklingsprocess till? (till exempel när ni ska försöka effektivisera arbetet hos 

era kunder) 

 

-Vad är innovation för er och hur jobbar ni med det? Ser ni någon koppling till kunder? 

 

-Hur mycket interaktion har ni med kunder/användarna och hur regelbundet sker 

kontakt/interaktion skulle ni beskriva? 

 

-Hur går ni tillväga för att interagera med kunder? 

-Skiljer sig tillvägagångssättet mellan olika kunder? 

 

-Var sker kontakten? Har ni någon särskild plattform för att kommunicera/interagera med era 

kunder? Någon specifik kundtjänst? Använder alla kunder samma? 

 

-Vad är er främsta anledning att interagera med kunder? 

 

-Har ni några sätt att fånga in era kunders tankar? 

-Vilka brister/förtjänster ser ni med er interaktion med kunder? 

 

Hur går ni tillväga för att förstå vilka behov kunder har? 

-vilka metoder använder ni? Ex: enkäter, etnografiska studier, får information från andra 

parter etc. 

-vilka sätt har varit mest effektiva enligt er erfarenhet? 

-vilka har varit mest bristfälliga?  

 

-Gör ni något för att sätta er in i kundens miljö? Till exempel observera kunder. 

 

-Finns det någon prioritering när det gäller att förstå kunder, t.ex. genom att kolla på behov, 

missnöje och så vidare? 

 

-Vilka brister/förtjänster ser ni med era arbetssätt att förstå er på kundbehov? 
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-Hur involverar ni kunder i diverse processer, som utvecklingsprocesser av tjänster och 

produkter? 

 

-I vilket stadium av en utvecklingsprocess involverar ni kunder? 

-När tror ni det är som viktigast i processen att involvera kunder? 

 

-Varför involveras kunder?  

 

-Hur väljs de kunder ut som involveras? 

 

-Vilka brister/förtjänster ser ni med era sätt att involvera kunder? 

 

-Hur öppna är ni för att dela med er av kunskap och information ni sitter på till andra aktörer? 

 

-Arbetar ni på något sätt med lead users? Dvs kunder som ligger i framkant av marknaden, 

med behov vanliga användare ej har. 

 

Om ja: Hur går ni tillväga för att identifiera dessa användare och dra nytta av dem? 

Om nej: varför inte? 

 

-Finns det några kunder i branschen som sticker ut från mängden på extrema sätt, t.ex. att de 

har väldigt höga krav på tjänster eller produkter? Eller att de befinner sig i miljöer som kräver 

mycket från tjänster eller produkter? 

 

Om ja: Arbetar ni med dessa på något sätt? Hur går ni tillväga för att identifiera dessa kunder 

och dra nytta av dem? 

 

-Använder ni er av crowdsourcing i något sammanhang? 

-Har ni någon systematik (t.ex. crowdsourcingplattform) för att samla in idéer och kunskap 

från externa parter i syftet att förstå dem bättre samt se vad de vill ha? 

 

Får kunder aktivt vara med och skapa era produkter och tjänster?  Om ja: Hur går det till, på 

vilket sätt?  Om nej: Skulle ni kunna tänka er att vara mer aktiva med era kunder inom 

dessa områden  

 

-Jobbar ni med prototyper av tjänster eller produkter på något sätt, som kunder får ta del av 

och sedan komma med feedback på? 

 

-Strävar ni efter att förstå vad marknaden vill ha eller utveckla ny teknik som förändrar 

marknaden? Finns fokus på någon del och hur ser “fördelningen” ut?) 

 

-Använder ni er av communities på något sätt? T.ex. för att samla in information eller få hjälp 

med problem etc. Communities kan vara grupper av människor som delar intresse, t.ex. på 

internet. 
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-Har ni någon speciell strategi för att skapa bättre relationer med era kunder?  Om ja: Vilka 

steg ingår i denna strategi? Har strategin utvecklas av organisationen själv eller tagits ifrån 

teoretiska studier?  Om nej: Varför inte? 

 

-Tillhandahåller ni kunder/användare toolkits, dvs någon form av verktyg för att de själva ska 

kunna designa eller skapa tjänster eller processer? 

 

Om ja: hur fungerar de toolkits ni använder? 

 

Om nej: tror ni att det går att använda? 

 

-Finns det något vi glömt att fråga eller kommer du/ni på något som inte sagts? 

 

 

 


