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The purpose of this study is to find an innovative solution for the company X, to generate 
more customers to their service contract administration. To find a solution, we have used a 
qualitative approach by interviewing existing customers, as well as absent customers. From 
this approach, an recommendation has been made to approach the company and its business 
with a deeper comprehension. Our interviews and meetings with the company X have resulted 
in incremental innovation, were we have generated a new business model for their service 
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Förord 

Vi skulle vilja tacka Företaget X för deras öppenhet som vi har fått tagit del av under 

genomförandet av denna studie. Vi skulle även vilja tacka vår handledare för hans 

tillgänglighet under hela studiens gång. 

Eskilstuna den 10 januari 2011 
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1 Inledning 

Vi vill i framtiden arbeta inom affärsutveckling och innovation, för att öka vår kunskap och 

erfarenhet inom områdena vill vi utföra vårt examensarbete på en organisation som är inriktad 

på dessa områden. Vi kontaktade därför Företaget X som arbetar med att förbättra 

organisationer och dess avtalshantering1. 

Företaget X är ett nystartat företag som är stationerat i Mellansverige. De säljer webbaserade 

e-tjänster som syftar till att förbättra organisationers hantering av avtal och leverantörer. 

Tjänsterna benämns som A, B och C. I nuläget säljer Företaget X endast tjänsten A, för att nå 

ut till presumtiva kunder använder de sig av telefonförsäljning. Under telefonsamtalen ber 

kunden ibland om betänketid och vill bli kontaktad av Företaget X vid ett senare tillfälle.2 

Företaget X har problem med att generera tillräckligt med kunder. Problemet visar sig under 

uppföljningen av telefonsamtalen då kundens intresse har reducerats enormt och tackar oftast 

nej till tjänsten. Vi vill därför undersöka varför kundens intresse minskas avsevärt under 

betänketiden och generera en innovativ lösning på problemet. En innovativ lösning på 

Företaget X’s problem skulle generera fler kunder och därmed öka deras omsättning.3 

1 
2 
  Företaget X 
  Möte med Företaget X 2010-10-30 
3 Möte med Företaget X 2010-11-10 

2 
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2 Uppdragsgivare 

Företagets X startades år 2009 av två entreprenörer med tidigare erfarenhet inom 

affärsutveckling samt olika typer av utvecklingsprojekt.4 Företaget X agerar på en Business to 

business-marknad som även benämns ’industriell marknadsföring’5, de säljer webbaserade 

system som underlättar hanteringen av bland annat avtal. Det webbaserade systemet utgörs av 

tre olika tjänster; A, B och C.6 

Tjänst B är en tjänst som syftar till att kunderna blir erbjudna marknadens bästa 

leverantörserbjudanden. Kunden beskriver sina inköpsbehov och tjänst B skickar sedan iväg 

dessa till leverantörer som därefter kan skräddarsy konkurrenskraftiga erbjudanden till 

kunden.7 

Tjänst C är en tjänst som ger en god översikt över företagets avtal och därmed dess eventuella 

priser och utgångsdatum. Då systemet är internt står det inte i kontakt med marknaden eller 

andra leverantörer och deras erbjudanden. 8 

2.1 Tjänsten A 

I nuläget är det endast tjänst A som är i bruk. Genom tjänsten kan företag registrera alla 

leverantörsavtal, certifikationer och eventuella tillstånd under samma webbaserade plattform, 

detta för att få en god översikt över företagets alla avtal. Tjänsten syftar också till att varna när 

företagets avtal närmar sig utgångsdatum detta för att förhindra oönskade förlängningar och 

bindningstider av till exempel hyres- och abonnemangsavtal. Varningsfunktionen skickar ett 

mail till den registrerade e-mailen där den visar vilka avtal som närmar sig utgångsdatum, det 

går även att lägga in egna påminnelser på specifika avtal. Det finns utrymme för att registrera 

personliga påminnelser och en sök- och sorteringsfunktion för alla avtal, därmed ges en 

tydligare helhetsbild för företaget. 

4 
5 
  Möte med Företaget X 2010-11-10 
  Ne.se 
6 Företaget X.se 
7 Möte med Företaget X 2010-11-10 
8 ibid 

3 
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När företag köper tjänsten får de manuellt föra in företagets avtal i systemet, det går även att 

bifoga olika typer av filer i avtalshanteringen. 

När kunder köper tjänsten har de 10 dagars prova - på - tid innan en faktura skickas ut, 

därefter har kunderna 90 dagars nöjd kund garanti och tillgång till support. Det går även att 

skapa nya avtalsansvariga och hur många användare som ska ha tillgång till systemet. 

2.1.1 Genomgång av demo 

Företaget X riktar sig till små- och medelstora företag som har minst 20 anställda, de arbetar 

geografiskt och fokuserar på ett område åt gången. För att ta reda på vilka företag som har 

minst 20 anställda vänder de sig till bolagsverket. Därefter ringer en telefonförsäljare till de 

utvalda företagen, där de sedan använder sig av en trestegsmetod.10 

Steg 1 

Boka en demo 

De kontaktar de utvalda företagen via telefon och efterfrågar den ansvarige för företagets 

avtal, för att på så vis kunna stävja en framskjutning av beslutstagandet. Därefter bokar de en 

demo förutsatt att de får ett jakande svar av kunden.11 

Steg 2 

Genomgång av demo 

Försäljaren ringer upp kunden på den bokade tiden och börjar med att genomföra en 

behovsanalys där de samlar in fakta om kundens specifika behov. Försäljaren ställer frågor 

som rör antalet avtal i organisationen, samt hur deras rutiner ser ut kring avtalshanteringen i 

nuläget. Försäljaren ställer dessa frågor för att lättare kunna analysera kundens nuvarande 

arbetssätt samt vad tjänsten A kan göra för kunden. 

9   Möte med Företaget X 2010-11-10 
   ibid 
11 ibid 
10 

4 

Priset är varierande på tjänsten A, beroende på antalet avtal och antal användare. 9 
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Därefter genomför de demon via deras webbaserade system, det är en enkel teknik som tar 

15-20 minuter. Med hjälp av demon visar försäljaren tjänsten A´s olika användningsområden 

och egenskaper. De understryker vilka användningsområden som är särskilt lämpade för just 

den uppringda kunden. När försäljaren har avslutat demon erbjuder de kunden att köpa 

tjänsten.12 

(Steg 3) 

Uppföljning 

Om kunden tackar nej på steg 2, görs det en uppföljning av kunden, där Företaget X ringer 

upp efter en överenskommen tid.13 

12 
13 

Möte med Företaget X 2010-11-10 
ibid 

5 



Mälardalens Högskola 
Beatrice Hallberg 
Vanja Hillerström 

Examensarbete i Innovationsteknik 
              Höstterminen 2010 

3 Problemformulering 

Vi ska ta fram ett hjälpmedel som ska resultera i att Företaget X genererar flera kunder genom 

en ökad försäljning av tjänsten A. 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att generera fler kunder till Företaget X genom att skapa en 

innovativ lösning. 

3.1.1 Forskningsfråga 

Vilken innovativ lösning kan resultera i att Företaget X genererar fler kunder? 

3.1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart tjänsten A, då de andra tjänsterna som Företaget X 

erbjuder ej är i bruk i dagsläget. 

3.1.3 Studien vänder sig till 

Studien är viktig för Företaget X, då de är i stort behov av att analysera problemet varför de 

genererar för få kunder. Vi menar att vår studie är av betydelse för såväl Företaget X och 

andra småföretag. Vår studie kan även vara av stor nytta för innovationsstudenter och 

studerande av företagsekonomiska ämnen då vi berör ämnet företagsekonomi till stor del 

under arbetet. 

3.1.4 Innovationsbidrag 

Innovationsbidraget i studien är att generera en innovativ affärsmodell som ska resultera i att 

Företaget X genererar fler kunder. Detta kan ses som en inkrementell innovation då dessa 

fokuserar på förbättringar av befintliga processer. 

3.1.5 Omvärldsanalys 

Det finns idag flera olika typer av avtalshanteringsprogram till försäljning på internet. Flera 

av dem erbjuder mer eller mindre samma tjänst; ökad kontroll på företagens avtal, slipp 

oönskade förlängningar, reglerad sekretess. 

6 
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Vidare har vi kontaktat konkurrenter i syfte att få en uppfattning om deras prisnivå, dessa 

samtal visade att Företaget X är något dyrare i den genren där tjänsten är webbaserad14. I de 

fall där konkurrenterna säljer tjänsten genom en programvara visade det sig att Företaget X är 

avsevärt billigare än dessa konkurrenter. 

Även Microsoft Excel är ett alternativ där man kan strukturera upp avtal, det finns dock ingen 

varningstjänst eller sekretess regleringen. Då de flesta företag i nuläget har installerade 

Microsoft Office paket ingår Excel och blir därmed ingen ny kostnad för företaget. På 

marknaden finns det mer avancerade produkter som till exempel Mac’s Filemaker.15 

14 
15 

Bilaga 1 
Filemaker.com 

7 
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4 Metod 

I detta metodavsnitt avser vi att förklara vilka tillvägagångssätt som vi har använt oss av vid 

insamlingen och bearbetningen av data, detta för att läsaren ska få en ökad förståelse inför 

vårt metodval. I avsnittet ’Vetenskaplig metod’ bekräftas den metod som vi har använt oss av 

under studien. 

Vi har utfört tre olika telefonintervjuer för att uppnå tre olika syften. Detta för att undersöka 

på vilket sätt kunder ansåg att tjänsten A kunde tillföra kundnytta i deras organisationer. 

Vidare ville vi också undersöka i vilken utsträckning det fanns ett behov av tjänsten och 

tydligare kunna urskilja brister i tjänsten A. Sammanlagt genomfördes ca 50 telefonintervjuer, 

dessa pågick under fem till tjugo minuter. 

Urval 1 

Vi kontaktade företag som har valt att köpa tjänsten A och är därför i nuläget befintliga 

kunder. Intervjun syftade till att undersöka hur de upplever tjänsten A och hur den skulle 

kunna förbättras.16 Dessa kunder var inte indelade geografiskt eller efter antal anställda. 

Urval 2 

Under urval 2 kontaktades presumtiva företag, det vill säga, företag som aldrig varit i kontakt 

med Företaget X men som tillhör deras segmenterade målgrupp. Syftet med att intervjua 

dessa var att vi hoppades erhålla en ärligare bild från företagen då, det enligt oss, föreligger en 

risk att respondenterna i urvalsgrupp 1 och 3 har blivit påverkade av deras tidigare kontakt 

med Företaget X. Vi ville även undersöka hur stort det faktiska behovet av tjänsten A var. 

Företagsnamnen fick vi ifrån Företaget X, de var då indelade geografiskt och efter antal 

anställda. 

Urval 3 

Vi kontaktade företag som har blivit erbjudna att köpa tjänsten A men som har valt att tacka 

nej. Syftet med dessa var att konkretisera eventuella brister i tjänsten A. Namnen på dessa 

16 Bilaga 2 

8 
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företag erhöll vi från Företaget X dock fanns det ingen möjlighet att få uppgifter om det 

geografiska läget eller antal anställda. 

Vi har använt oss av kvalitativa telefonintervjuer, där vi i första hand har använt oss av 

organisationens nätverk och dess befintliga kunder. Företaget X har valt ut de kunder som har 

använts för telefonintervjuer. Vi har även utfört telefonintervjuer med presumtiva kunder, där 

de har svarat på frågor om tjänsten A. För att uppnå en hög grad av reliabilitet utformade vi en 

intervjumall som användes under telefonundersökningarna detta för att lättare kunna 

sammanställa och jämföra de svar vi fick av respondenterna. Då tillförlitligheten ökar när man 

utgår ifrån samma intervjumall vid varje intervjutillfälle. 

Observationer har skett på Företaget X då detta gav en inblick i hur de arbetar. För att utföra 

tillfredsställande telefonintervjuer har vi sökt information bland adekvata teoretiker om hur 

intervjuer och observationer genomförs på ett korrekt sätt. 

Vi har använt oss av den kurslitteratur som vi har nyttjat i tidigare kurser men även 

nyinhämtad litteratur för att kunna hitta teorier som vi har använt i vår analys. Vi har även 

utgått ifrån de Forskningsetiska principerna för att hålla en hög kvalité och ett etiskt 

förhållningssätt gentemot respondenterna och uppdragsgivaren. 

4.1 Vetenskaplig metod 

Vi kommer att presentera vårt projekt för respondenterna innan vi genomför intervjun, detta 

för att respondenten ska känna sig tillfreds och medveten om syftet och tanken bakom 

telefonintervjun. Vi informerar även om vilka delar som är konfidentiella och vilka som inte 

är det.17 Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer, med detta menas att samma 

frågor samt följdfrågor ställs till respondenterna och därmed blir deras svar mer öppna och 

mindre styrda.18 För att erhålla en hög reliabilitet på intervjuer är det viktigt att genomföra 

dessa på samma sätt varje gång. Detta för att minska risken för ett okontrollerat genomförande 

och därmed ökar tillförlitligheten på intervjuerna.19 

17 
18 
   Ejvegård (2009) 
   Lantz (2007) 
19Björklund & Paulsson (2003) 

9 
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Observationer kan utformas på olika vis, dels där den observerade är medveten om 

observationen och deltar eller så sker observationen utan den observerades kännedom och 

deltagande.20 

Vi valde att göra en så kallad öppen observation där individerna är medvetna om att de blir 

observerade, detta medförde en frihet för oss och en bättre inblick i deras arbetsliv då öppen 

observation tar oss närmare individen.21 Genom kvalitativa metoder kan vi tolka 

informationen som vi uppfattar den i jämförelse med kvantitativa metoder där man enbart 

utgår ifrån siffror och statistik. Vi anser att vi kan erhålla en djupare förståelse och en närmare 

kontakt med vår uppdragsgivare genom att använda oss av kvalitativa metoder.22 

Vi har sammanställt den primärdata som vi erhållit genom telefonintervjuerna och 

observationen samt analyserat de tillsammans med den sekundärdata, som vi har använt oss 

av. Vi är dock medvetna om att sekundärdata kan vara vinklad eller förvrängd och att den 

kanske inte täcker hela vårt ämnesområde23. 

4.1.1 Forskningsetik 

De forskningsetiska principerna24 står för hur man som forskare agerar när forskning bedrivs, 

att man har ett etiskt förhållningssätt gentemot de parter som är inblandade i forskningen. 

Syftet med dessa principer är att forskare ska ha tillgång till ett etiskt ramverk att stödja sin 

forskning på, detta för att undvika oetiska förseelser.25 

Det finns fyra huvudkrav: 

Informationskravet, de inblandade blir informerade om projektet och dess syfte. 

Samtyckeskravet, de som deltar i undersökningar har rätten att bestämma själva över deras 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet, alla uppgifter är konfidentiella. 

Nyttjandekravet, den information som samlats in får endast användas i rörande 

forskningsprojekt.26 

20 
21 
   Björklund & Paulsson (2003) 
   Holme & Solvang (1997) 
22 ibid 
23 Björklund & Paulsson (2003) 
24 Bilaga 3 
25 Codex.vr.se 
26 ibid 

10 
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4.1.2 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik har en grekisk härstamning och definieras som ”allmän tolkningslära”.27 

Hermeneutik är en samhällsvetenskaplig forskningsmetod som fokuserar på tolkning.28 

Metoden strävar efter att analysera helheten och tar därför hänsyn till den verklighet som det 

analyserade existerar i.29 Förenklat är hermeneutik ”Hur vi skall tolka och vad det innebär att 

tolka”30. För att analysera något bör det finnas en förkunskap för veta var uppmärksamheten 

ska riktas inom det analyserande, detta är en typ av förutsättning som även benämns inom 

hermeneutiken som förförståelse.31För att använda sig av hermeneutisk metod är det vitalt att 

ha en god inlevelseförmåga, att sträva efter ny kunskap samt en förståelse inför det 

analyserade.32 Inom hermeneutiken har det utformats ett antal regler som en text bör 

analyseras utifrån för att därmed kunna tolka en text optimalt. En del hermeneutiker hävdar att 

människor aldrig kan utföra en totalt objektiv tolkning då alla människor utgår från sin egen 

forskningshorisont.33 

27 
28 
   Andersson (1981) 
   Wikipedia.se 
29 Andersson (1981) 
30 Helenius (1990) sid 64 
31 Gilje&Grimen (2007) 
32 Helenius (1990) 
33 Ne.se 

11 
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5 Teori 

Först introducerar vi ämnet innovation och innovationsprocesser därefter presenteras 

värdeskapande, detta för att vi har undersökt huruvida Företaget X bidrar till deras kunders 

värdeskapande. Vidare har vi valt att undersöka ämnet marknadsföring och 

marknadskommunikation inriktad på konsumentmarknad samt industriell marknads- 

kommunikation, detta för att erhålla en såväl bred som djup kunskap inom ämnet. Vi ville 

undersöka varför Företaget X ansåg sig se ett behov av Tjänsten A därför valde vi att 

använda oss av Garbage can teorin. Därefter introducerar vi begreppet affärsmodell och 

dess innebörd, då detta har relevans för vårt examensarbete. 

5.1 Innovation som ämne 

Begreppet innovation beskrivs som ”[…]ett förlopp från vilket nya idéer, beteenden och 

tillvägagångssätt uppstår och/eller erhåller spridning i samhället på olika sätt”34. 

Innovation har många olika sidor och tolkningar, vi har valt att tolka innovation som den 

process som syftar till att förbättra och förnya arbetssätten inom organisationer. 

Innovationer behövs för organisationers överlevnad så att de kan följa med när marknaden 

förändras och innovationer associeras ofta till tillväxt. Innovation förknippas också till att 

hitta samband, se möjligheter och utnyttja dessa på bästa vis. Nya idéer = nya möjligheter.35 

Det finns olika typer av innovationer, här nedan nämns två; inkrementella och radikala. 

Inkrementella innovationer är när existerande produkter eller tjänster förbättras utifrån deras 

ursprungliga utformning. Det kan vara när det har utvecklats nya motorer till bilar, nya 

funktioner eller förbättringar av olika produkter eller tjänster. Inkrementella innovationer är 

”att göra det vi gör fast bättre” till skillnad från radikala innovationer som är nya för 

marknaden. En radikal innovation är något nytt, revolutionerande och någonting som inte 

tidigare har funnits på marknaden.36 

34 
35 
   Karlöf (2008) sid 45 
   Bessant & Tidd (2007) 
36 ibid 
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performance 

Stream power, 

ICT,‘revolution’, 
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we do better) 
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the enterprise) 

Radical 

(new to 

the world) 
Fig. 137 

De fyra p:na är begrepp för fyra olika dimensioner för att urskilja innovation. 

Produkt - förbättrar och förändrar produktens utseende. 

Process - ändrar hur produkten är skapad och levererad. 

Position - ändrar sammanhanget hur en produkt blir introducerad på marknaden. 

Paradigm - ändrar den underliggande mentala affärsmodellen.38 

5.1.1 Innovationsprocesser 

Innovationsprocesser kan vara när nya produkter och tjänster penetrerar marknader som är 

drivna av nya sociala influenser. Att hitta de konsumenter som i sin tur påverkar olika 

marknadsaktörer, med eller utan deras vetskap om vad de egentligen behöver. Spridningen av 

innovation på marknaden benämns som ”oklar”. Forskning av dessa oklarheter syftar till att 

37 
38 

Bessant & Tidd (2007), sid 15. Egen bearbetning 
Bessant & Tidd (2007) 
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förstå spridningen av innovationer genom hela deras livscykel i hur kommunikation och 

konsumenter samspelar med varandra.39 

Innovation kan ses som en förlängd sekvens av aktiviteter, en process, genom att omvandla 

idéer och möjligheter till verklighet. Då innovationsprocesser oftast inte är linjära krävs det att 

de olika medspelarna; leverantörer, kunder, kunskapskällor, resurser och finansiärer länkas 

samman och kan mötas utöver de givna gränserna.40 

5.1.1.2 Innovationsprocesser i organisationer 

Det är viktigt att mäta kvalité och resultat på innovationsprocesser, därmed minskar risken att 

misslyckas. Det är viktigt att veta vad det finns för förutsättningar för att bedriva innovation, 

organisationen måste ställa sig frågorna; finns det tillräckliga resurser för detta? Finns 

kärnkompetensen som krävs för innovation? Organisationen bör undvika att mäta enbart det 

som är enkelt att mäta, de bör fokusera på att mäta de framgångsrika resultaten till exempel 

marginaler och intäkter.41 

Det ställs flera krav på organisationen för att innovationsprocesser ska lyckas och det krävs att 

flertal faktorer uppfylls, de viktigaste faktorerna är följande:42 

• Strategiskt utformat ledarskap med en tydlig riktning. 

• Tillräckliga resurser finns att tillgå. 

• Ett tillåtande och kreativt klimat som möjliggör att organisationens kunskap finns till 
de anställdas förfogande.43 

39 
40 
  Peres, Muller & Mahajan (2010) 
  Bessant & Tidd (2007) 
41 Karlöf (2008) 
42 Bessant & Tidd (2007) 
43 ibid 
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5.2 Värdeskapande 

Istället för att endast betrakta kunden som företagets viktigaste intressent bör företag betrakta 

sig själva som en del av kundens verksamhet. Att deras erbjudande till kunden inte enbart är 

ett resultat utan att de ser det som ett bidrag till kundens värdeskapande process. Om företag 

förstår deras kunder och dess verksamhet och vet vad kunden värdesätter och hur kundens 

relation ser ut till deras kunder (kundens - kund). Företag bör vara medvetna om hur det går 

för deras kunder på deras marknader (konkurrenter, lönsamhet, kundlojalitet). Deras 

satsningar bör värdesättas efter hur mycket de i sin tur bidrar till kundens position ur detta 

perspektiv.44 Figuren nedan visar hur man förstår kundens verksamhet, från första till andra 

nivåns kundrelation. 

1:a nivåns 

kundrelationer 

2:a nivåns 

kundrelationer 

Företaget Kunden 
Kunden 

Kundens 
 kund 

Äldre fokus 

Nytt fokus 

Fig.2.45 

Företag kan komma att underlätta för kundens värdeskapande verksamhet, då de kan erbjuda 

något som kunden inte har tillräcklig kunskap om eller som inte går att genomföra utav 

kunden själv.46 

44 
45 

Normann (2001) 
Normann (2001) sid. 93. Egen bearbetning 

15 



Mälardalens Högskola 
Beatrice Hallberg 
Vanja Hillerström 

Examensarbete i Innovationsteknik 
              Höstterminen 2010 

Eftersom kunder är en tillgång är det också en ständig kamp mellan konkurrenterna och vem 

som visar sig mest kompatibel. När marknaden förändras bör företag hålla jämn takt med 

utvecklingen för att hinna med. När nya förändringar påbörjas bör företag inse att kunderna 

inte är låsta till dem utan de måste styra kunderna så att de återkommer till just dem. 

Kundlojaliteten är oerhört viktigt när förändringar och paradigmskiften sker, företag måste 

säkerställa kundens behov och veta vad kunden efterfrågar. Att man främjar kundens behov, 

att det är kunden som är mottagaren och slutanvändare, därför är det första mötet mellan kund 

och företag så oerhört viktig.47Kundnytta definierar ändamålet som tjänsten ska generera, hur 

tjänsten upplevs samt om den uppfyller de krav som ställs utav kunderna.48 

5.2.1 Spårberoende 

Spårberoende är när en organisation har svårt att avvika från ett visst beteende eller spår.49 

Spårberoende leder till att organisationen ”tror” att de har ett vinnande koncept, när de 

egentligen inte har det. När organisationen inte har följt med i utvecklingen av nya 

förändringar och därmed är fast i sitt eget spårberoende. Detta för att organisationen förväntas 

agera på ett visst sätt samt att de har skapat ett ömsesidigt beroende emot omvärlden trots att 

omständigheterna möjligtvis har förändras.50 

För att organisationen ska kunna bryta sitt spårberoende krävs det mekanismer som kan skapa 

mer variation. Genom att exponera sig för nya utmaningar i form av nya konkurrenter, det kan 

vara nya produkter eller nya aktörer på marknaden. Detta behövs för att kunna skydda sig mot 

spårberoende och undvika gradvis nedbrytning och en eventuell kollaps av organisationen. 

Därefter bör organisationen undersöka hur öppen eller stängd den är, samt i vilken 

utsträckning de hindras eller omfattas av tidigare organisatoriska händelser. Vidare bör de 

viktigaste aktörerna inom organisationen ha ett vidgat synsätt på marknadens 

förutsättningar.51 

46 
47 
  Normann (2001) 
  ibid 
48 Karlöf (2008) 
49 Ne.su.se 
50 Hamrefors (2009) 
51 Carlsson (1997) 
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5.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är det tillvägagångssätt organisationer använder för att sammanföra 

organisationen med dess kunder samt presumtiva kunder.52 För att sammanföra kunderna med 

organisationen krävs det planering av olika aktiviteter, därefter bör de genomförda 

aktiviteterna analyseras i syfte att förbättras.53 Marknadsföring syftar också till att koppla ihop 

organisationens mål med organisationens verksamhet.54 

För att organisera olika konkurrensfördelar förtydligas dessa ofta med hjälp av en 

marknadsmix. Marknadsmixen utgörs av Pris, Produkt, Plats och Påverkan, marknadsmixen 

benämns ofta som marknadsföringens kärna.55 Målet med marknadsföring är att skapa värde 

för kunden, för att skapa värde krävs det en god relation och kommunikation med kunden.56 

Inom relationsmarknadsföring understryks ofta vikten av att vidmakthålla, utveckla och 

ibland avsluta relationer med kunder. Det är viktigt eftersom goda relationer bygger på att 

alla involverade parters målsättningar tillgodoses.57 Vidare är det en större kostnad att skapa 

nya kunder än att behålla befintliga kunder.58 Inom relationsmarknadsföring fokuserar man 

mindre på själva produkten för att istället öka koncentrationen på att ha flera olika typer av 

relationer med kunder, leverantörer och återförsäljare.59 

5.3.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är den metod som organisationer använder när de kommunicerar 

med marknaden.60  Marknadskommunikationen är en stor del av ämnet marknadsföring då alla 

komponenter automatiskt kommunicerar något, allt från den specifika produkten som säljs till 

vad organisationen presterar och uttrycker.61 

52 
53 
  Grönroos (2009) 
  Oxholm Zigler & Magnusson (2008) 
54 Grönroos (2009) 
55 ibid 
56 Kotler (2003) 
57 Grönroos (2009) 
58 Oxholm Zigler & Magnusson (2008) 
59 Kotler (2003) 
60 Wikipedia.se 
61 Grönroos (2009) 
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Marknadskommunikation hjälper kunder att urskilja skillnader mellan olika typer av varor 

och tjänster. För att kommunikationen skall bli kvalitativ och därmed kommunicera de valda 

budskapen krävs det grundliga kunskaper om konsumentbeteende.62Marknadskommunikation 

kan sammanfattas som: ”[…] den främsta resurs marknadsförare har i kampen om 

kunderna”63. 

Det är av tung vikt att organisationen kommunicerar ut den faktiska produkten, då det är 

vanligt förekommande ett den faktiska produkten inte är överstämmande med produkten som 

organisationen kommunicerar.64 

För att uppnå en god kommunikation behöver organisationen genomföra olika strategiska val, 

Målgrupp, Budskap och Kanal. Målgruppen är de kunder som organisationen ska rikta sig till 

och därmed sälja sin vara eller tjänst till. Budskapet är vad organisationen ska förmedla till 

målgruppen, budskapet måste därför anpassas till den specifika målgruppen. Kanalerna är de 

olika mediaval organisationer ska använda sig av för att sprida budskapet till målgruppen, det 

är viktigt att målgruppen är mottaglig för den valda kanalen.65 

Organisationen behöver också identifiera tydliga målsättningar för att rationalisera 

marknadsinsatsen, målsättningarna bör ha olika inriktningar i form av attityd, kunskap och 

handlingar.66 

5.3.2 Industriell marknadskommunikation 

Industriell marknadskommunikation fokuserar på företagets varumärke, varumärket framhävs 

ofta i syfte att reducera risker. Varumärket är en centralpunkt i industriell 

marknadskommunikation, enligt studier är kvalité, marknadsledarskap, rykte och trovärdighet 

viktiga aspekter i hur varumärket upplevs av sina kunder. För att uppnå ett ökat kundvärde 

och lojalitet från sina kunder är det essentiellt att underhålla organisationen rykte.67 

62 
63 
  Dahlén & Lange (2009) 
  Dahlén & Lange (2009) sid.11 
64 Dahlén & Lange (2009) 
65 ibid 
66 Wikipedia.se 
67 Dahlén & Lange (2009) 
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Det finns en enorm säljpotential inom industriella marknader på grund av de komplexa och 

därmed dyra produkter som säljs sinsemellan organisationer. Inom industriell 

marknadskommunikation är det vanligt att minimera kostnaderna för kontaktkanalerna genom 

att använda sig av webbaserad kommunikation.68 

5.4 Skapa behov 

Behov uppstår när en kund upplever en alltför stort distinktion mellan sitt aktuella tillstånd 

och ett önskat tillstånd. Det finns två olika typer av behov, dels då kunden vill förflytta sig 

från sitt aktuella tillstånd samt de behov då kunden vill uppnå ett nytt tillstånd. Det är dessa 

tillstånd som försäljaren bör identifiera för att i ett senare skede kunna sälja sin produkt.69 

Vidare finns det behov som har funnits under en längre tid men kunderna har inte kunnat 

precisera vad behovet egentligen består av, den typen av behov kallas Pain.70Om tjänsten inte 

är byggd på relevanta kundbehov kan det bli problematiskt att sälja tjänsten.71 

För att skapa behov används oftast olika typer av reklam, reklam är en värdeskapande process 

eftersom reklamen får potentiella kunder att tro att de endast kan uppnå tillfredställelse genom 

att köpa produkten som finns i reklamen. Vissa hävdar att reklam enbart existerar för att sälja 

produkter som saknar ett faktiskt behov. Att de produkter som behöver reklam, oftast saknar 

ett naturligt och grundläggande behov för kunden. När det saknas behov måste det därför 

skapas ett behov för att kunna möjliggöra att ett köp uppstår. Ett sätt att skapa behov är att 

skapa missnöje. Istället för att fokusera på de nyttor som innefattas av produkten, fokuserar 

man på de missnöjen som kan skapas eller som finns om den specifika produkten inte köps. 

Genom att skapa eller påtala ett fiktivt missnöje kommer behovet att tillgodoses då produkten 

köps, eftersom det egentligen aldrig fanns ett reellt behov.72 

68 
69 
   Kotler (2003) 
   Dahlén & Lange (2009) 
70 Hamrefors (2009) 
71 Dahlén & Lange (2009) 
72 Mander (1978) 

19 



Mälardalens Högskola 
Beatrice Hallberg 
Vanja Hillerström 

Examensarbete i Innovationsteknik 
              Höstterminen 2010 

5.4.1 Gratisprover 

Det är lämpligt att använda sig av gratisprover i början av en ny produktlansering.73 

Gratisproverna verkar i syfte att upplysa kunderna om att produkten finns samt att 

uppmärksamma kunden om att denne har ett behov av produkten. Det är vanligt att kunder 

bestämmer sig att köpa en produkt om de har fått tillfälle prova produkten kostnadsfritt helt 

utan åtagande. Strategin är särskild effektivt eftersom det reducerar risktagande för kunden, 

det är dock viktigt att försäljaren har ett tydligt skäl till varför kunden får prova produkten 

gratis, annars föreligger det en risk att kunden anser att erbjudandet inte är tillräckligt 

trovärdigt.74 

Denna typ av reciprocitetsskapande baseras på ömsesidighet, strategin bygger på att kunden 

erhåller något från försäljaren och kommer därmed vilja återgälda tjänsten genom att köpa 

produkten. Vidare skapar gratisprover en positiv inställning till varumärket eftersom kunden 

upplever att organisationen eller försäljaren har varit vänligt sinnade mot denne.75 En hög 

prissättning kan öka försäljningen eftersom kunder associerar ett högt pris med en hög kvalité. 

Detta lämpar sig särskilt bra i de fall då kunderna anser att kvalitén på varan är en viktig 

faktor samt att de känner osäkerhet inför den specifika produktens kvalité.76 

För att skaffa ny kunder har det visat sig effektivt att låta kunderna prova produkten till ett 

reducerat pris under en begränsad tid och därefter öka till det ordinarie priset. Vidare har 

långa garantiperioder resulterat i att kundernas osäkerhet och risktagande minskar och därmed 

ökar chanserna inför ett eventuellt köp.77 

5.5 Garbage can teorin 

Garbage can teorin är en beslutsteori som skiljer sig från andra modeller då originella 

beslutsmodeller oftast fokuserar på det rationella i beslutsprocesser. Modellens grundare anser 

att beslutsfattandet i organisationer egentligen utgörs på slumpartade och tillfälliga grunder, 

ofta är de baserade på oklara mål, tekniker och oklara deltagare. 

73 
74 
   Dahlén & Lange (2009) 
   Foretagande.se 
75 Dahlén & Lange (2009) 
76 Cialdini (2005) 
77 Foretagande.se 
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Enligt teorin tas beslut då ett problem stöter ihop med ett beslutstillfälle och en lösning, samt 

en beslutsfattare oavsett om lösningen faktiskt var den optimala för problemets karaktär.78 

Resonemanget resulterar i att det ibland finns lösningar men att det saknas specifika problem 

till dessa och tvärtom. Processen utgörs av autonoma händelseflöden som passerar igenom 

organisationen. Händelseflödena är: 

 

 

• Problem 

• Lösningar (Produkt/Tjänst) 

• Beslutstillfällen 

• Deltagare 79 

Dessa flöden cirkulerar runt i organisationen likt en soptunna med olika typer av avfall och 

försöks ständigt att matchas ihop så att ett beslutsfattande kan uppstå.80 Organisationer 

försöker ofta framställa deras beslutsfattande som rationella processer81 vilka är baserade på 

grundliga efterforskningar.82 Ett utmärkande särdrag för organisationer med 

soptunneprocessen är när organisationen sammankopplar problem och lösningar till varandra 

dock på ett ologiskt sätt.83 

5.6 Affärsmodell 

”En modell är en förenklad bild av verkligheten”.84 

Ordet affärsmodell används för att beskriva hur företag värdesätter de visioner de har och hur 

man förverkligar dem. Syftet med affärsmodeller är att förtydliga och förenkla de 

målsättningar företag har, genom affärsmodeller kan man lättare förstå hur ett företag 

78 
79 
  Ex-epsilon.slu.se 
  ibid 
80 Bth.se 
81Wikipedia.se 
82 Ex-epsilon.slu.se 
83 ibid 
84 Eriksson & Hultén (2001) sid 85 
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agerar.85 Företag använder sig av affärsmodeller för att konkretisera vad det är för typ av 

produkt eller tjänst som de säljer och hur deras affärsidé ska generera pengar.86 

Hur skapas affärsmodeller? Om företag riktar sig till en mer segmenterad marknad så blir 

affärsformerna mer komplexa och därför är det viktigt att de ekonomiska grunderna finns kvar 

när nya modeller bildas. När nya modeller skapas ser man tydligare vilka beståndsdelar som 

integrerar med varandra och därmed blir verkligheten mer hanterbar. Då kan nya idéer 

kommuniceras ut, nya lösningar kan prövas på nytt och de kan bli utsatta för granskning.87 

”I mina ögon är det här ganska enkelt, en bra affärsmodell i gratisekonomin är en där tjänsten 

genererar intäkter när användaren gör det denne kom till tjänsten för att göra. En dålig 

affärsmodell är när en tjänst genererar intäkter på att en användare gör något annat än det 

denne kom för att göra.”88 

5.6.1 Innovativa affärsmodeller 

Hur kan man göra affärsmodeller mer innovativa? Det gäller att ständigt utveckla och 

uppdatera affärsmodellerna efter marknaden och vad kunderna efterfrågar.89 Affärsmodellen 

måste stödja innovation för att den ska kunna bidra till värdeskapande inom organisationen.90 

Det som skiljer en innovativ affärsmodell gentemot en klassisk affärsmodell är delvis att den 

fokuserar på långsiktiga förhållanden med kunder. Därmed kan man reducera kostnaderna för 

att få nya metoder att generera pengar. Ökad tillit och förståelse inför verksamhetens behov 

gynnar kunden.91 

85 
86 
   Affarsmodeller.se 
   Affarsmodell.com 
87 Eriksson & Hultén (2001) 
88 http://www.webpal.se/blogg/bra-och-daliga-affarsmodeller-i-gratisekonomin/ 2010-12-09 
89 Dfs.se 
90 Hamrefors (2009) 
91 Bessant & Tidd (2007) 
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6 Empiri 

Då vår empiri är baserad på observationer och intervjuer bygger dessa på subjektiva intryck 

och tolkningar. I detta avsnitt följer de empiriska delarna i form av möten med Företaget X 

samt de genomförda intervjuerna och observationen. Vi presenterar även våra intentioner 

med intervjuerna och observationen samt resultaten av dessa. 

6.1 Genomförande av projekt 

Vår empiri är insamlad data från våra möten med Företaget X, telefonintervjuer och vår 

observation, vi har även haft en kontinuerlig mailkontakt med företaget under arbetets gång. 

Vårt första möte med vår kontakt var den 30 oktober 2010, han förklarade då vilken typ av 

tjänst som de säljer samt att de upplever att de har svårt att generera tillräckligt med kunder. 

Detta menade han kan bero på flera olika faktorer och att det är vitalt att de får hjälp med 

detta.92 Våra möten med Företaget X är baserade på anteckningar som gjordes under mötena, 

vi har komprimerat de delar vi ansåg vara relevanta för vår studie och dess syfte. Vi menar att 

detta inte har haft någon inverkan på den insamlade empirin. 

Vårt andra möte var den 10 november 2010, då träffade vi vår kontakt på Företaget X och 

efter mötet fick vi uppfattningen att de fokuserade mycket på sig själva och på deras 

säljprocess samt att det läggs lite vikt på deras kunder, målgrupper och konkurrenter. När 

Företaget X talar om deras kunder läggs det ingen vikt vid hur de skulle kunna bidra till 

kundens egen verksamhet. Vidare frågade vi vår kontakt varför de anser sig se ett behov av 

Tjänsten A? Han svarade att under personliga samtal med chefer på stora organisationer har 

dessa medgett att de inte har en fungerande avtalshantering i nuläget, men att när en säljare 

kontaktar liknande organisationer får de svaret att de har en utmärkt avtalshantering.93 

Vårt sista möte med Företaget X var den 1 december 2010, där vi agerade observatörer. Under 

denna dag fick vi medverka på deras morgonmöte, där de går igenom hur allt ligger till och 

vad som ska ske idag. Vi fick även närvara i hur deras telefonförsäljning av tjänsten går till då 

vi var med och lyssnade när två samtal genomfördes. 

92 
93 

Möte Företaget X 2010-10-30 
Möte Företaget X 2010-11-10 
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Efter observationen fick vi tillfälle att ställa några frågor till vår kontakt och företaget X´s 

VD, frågorna ställdes för att erhålla en så stor kunskap som möjligt då vi tyckte oss se ett 

mönster i hur de agerade. Vi frågade hur de hade genererat fram denna ”lösning” och fick det 

enkla svaret att de såg ett behov och på grund av deras tidigare bakgrunder i liknande 

branscher. Under detta möte framkom det även att Företaget X har avskedat en stor del av 

deras anställda och i nuläget saknas det en marknadsundersökare samt säljare, vi antar därför 

att det föreligger en risk att kundrelationerna blir lidande.94 

6.1.1 Telefonintervjuer 

Efter flera olika telefonintervjuer har vi undersökt hur marknaden upplever tjänsten och priset 

samt hur tjänsten är utformad. Vi har varit i kontakt med både kunder som har tackat nej till 

tjänsten A men även med presumtiva kunder som ej har varit i kontakt med Företaget X 

tidigare. 

Anledningen till att vi utförde båda intervjuerna var att vi ville få så mycket bakgrundsfakta 

som möjligt om hur tjänsten A upplevs av företag och huruvida det finns ett behov eller inte. 

Vi har även varit i kontakt med kunder som idag använder tjänsten tjänsten A, detta för att 

undersöka hur den upplevs och om den uppfyller de krav som ställs utav kunderna själva. 

Vi utförde dessa intervjuer enligt en mall som vi utformade tillsammans, detta för att vi ville 

uppnå en hög grad av reliabilitet därmed ville vi säkerställa att samma frågor ställdes för att 

kunna uppnå samma värde.95 

Telefonintervjuer med befintliga kunder 

Dessa intervjuer sorterades inte efter antalet anställda eller det geografiska läget, då den 

informationen inte fanns tillgänglig. En majoritet av de tillfrågade befintliga kunderna 

upplever tjänsten A som komplex under momentet där de ska registrera avtalen i tjänsten A. 

En stor del av de tillfrågade har problem med sluttiderna och starttiderna på avtalen under 

registreringen och får det inte att fungera. Vissa anser det vara problematiskt att registrera de 

typer av avtal som inte har en sluttid, utan löper tillsvidare. 

94 
95 

Möte Företaget X 2010-12-01 
Bilaga 2 
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Ett flertal av de tillfrågade ansåg att påminnelsefunktionen inte fungerade optimalt då denne 

påminner alltför många gånger. Flera av de tillfrågade saknade en god utskriftsfunktion på de 

registrerade avtalen och tycker att en utskriftsfunktion skulle vara av god användning i de fall 

då överordnade vill ha avtalen i pappersform. Detta var dock något som enligt en utav de 

tillfrågade hade vidarebefordrat till Företaget X vid tidigare tillfällen. Hälften av de tillfrågade 

ansåg att tjänsten A är mycket bra i de fall då det sker förändringar i avtalen och 

uppdateringar måste göras. Dessa ansåg också att tjänsten A är väldigt bra då alla i 

organisationen kan få tillgång till de registrerade avtalen. En majoritet av de tillfrågade ansåg 

att det nuvarande priset var rimligt i förhållande till tjänsten. 

Telefonintervjuer med presumtiva kunder: 

Telefonintervjuerna som utfördes med presumtiva kunder valdes ut slumpmässigt men 

sorterades efter antal anställda samt geografiskt. Större delen av de företag som har färre än 

tio stycken anställda anser att de inte har något behov av tjänsten A. De anser att de har alltför 

få avtal inom företaget och de få avtal som existerar säger de sig ha god kontroll på. 

Övergripande anser de att tjänsten A är en mycket bra och nyttosam tjänst som erbjuds, men 

att det inte finns utrymme för en extra kostnad och att 300 kronor i månaden är för mycket 

pengar som inte kan sparas in i arbetstid. 

Företag som har 20-50 anställda anser att tjänsten A är en mycket bra tjänst som skulle kunna 

spara in mycket tid. Priset är inte den viktigaste aspekten dock uttrycker flertalet företag att en 

kostnad på 700 kronor i månaden är rimlig. Dock säger sig vissa att det kan vara komplext 

med tjänsten A då företagens avtal är utspridda inom företaget och att det föreligger en risk 

för att tjänsten A då blir oorganiserad. 

Vissa företag tycker att de inte har behov av tjänsten A då de har alltför få avtal eller redan 

använder liknande system, oftast i form av Excelfiler. Men att det skulle underlätta desto fler 

avtal man har och ju större företaget är. Bra att det finns varningstjänst och att allt är samlat 

på samma plats. Stora företag som har mer än 50 anställda upplever att tjänsten verkar vara en 

bra och nyttosam tjänst då man kan köpa ett färdig paket och inte behöver strukturera upp 

egna intern system för att organisera sina avtal. Flera av dem uppringa företagen anser dock 

att de inte har något behov av tjänsten i nuläget. 
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Telefonintervjuer med kunder som tackat nej: 

När dessa telefonintervjuer genomfördes togs det ingen hänsyn till kundernas antal anställda 

eller det geografiska läget då det inte fanns några uppgifter om det. När vi kontaktade de 

kunder som har varit kontakt med Företaget X och fått en demogenomgång av tjänsten A fick 

vi snarlika svar av alla. De anser att det är en mycket bra idé och en väl genomförd 

presentation av tjänsten men att de inte har något behov av tjänsten i nuläget. Delar av de 

tillfrågade företagen upplever tjänsten för dyr eftersom de i nuläget använder sig av Excelfiler 

eller interna datasystem och dessa är gratis. I de lägen då företagen har väldigt många avtal så 

anses tjänsten vara till väldigt god nytta, har företagen däremot få avtal upplevs tjänsten som 

överflödig och inte till någon användning. 

Den största anledningen till varför de tillfrågade företagen tackade nej till att köpa tjänsten är 

implementeringen då den upplevs komplex och tidskrävande, särskilt momentet där kunden 

själv överför sina avtal till tjänsten A. Vidare tyckte flertalet företag att systemet är alltför 

isolerat och inte kan kombineras med andra system inom företaget tillexempel 

bokföringsprogram och liknande. Påminnelsefunktionen ansågs därmed också som alltför 

isolerad och meningslös. Flera av de uppringda företagen ingår i koncerner och förklarade 

därför att inköp i form av tjänster liknande tjänsten A måste komma ifrån huvudkontoret och 

beslut kan därför inte göras på deras ”nivå”. De uppringda företagen bad om uppföljning 

eftersom de ville reflektera och diskutera erbjudandet med sina kollegor. 

6.1.2 Resultat av intervjuer 

Det övergripande resultat vi kommit fram till efter intervjuer med kunder som har tackat nej 

samt med presumtiva kunder är att det saknas ett tillräckligt behov. De anser att de redan har 

kontroll på sina avtal och att det fungerar bra att hantera avtalen i Excel eller en liknande 

tjänst i deras intranät. Efter telefonintervjuerna med befintliga kunder framkom det att en del 

funktioner inte fungerar optimalt och vissa funktioner saknas helt enligt de tillfrågade. 
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6.2 Observation 

Under observationen så använder försäljaren ett headset, därför har vi ingen möjlighet att höra 

vad den uppringda kunden säger, vi gör därför vissa antaganden under observationens gång. 

Försäljaren ringer upp den tidigare kontaktade kunden för att genomföra en demo av tjänsten 

A, försäljaren har en säljstege som denne utgår ifrån. Försäljaren börjar med att presentera sig 

själv och påminner kunden om det inbokade mötet av demon. Vi antar att kunden ger 

klartecken för fortsatt konversation och därmed påbörjas genomgången av demon. Försäljaren 

frågar kunden om det var något som denne tyckte var extra intressant med tjänsten A, vi 

uppfattade det som att kunden nämnde påminnelsefunktionen som svar på försäljarens fråga. 

Vidare frågar försäljaren vilka typer av avtal kunden har och vad svaret blir är ovisst för oss, 

sedan ber försäljaren kunden att logga in i deras system. Försäljaren frågar kunden hur denne 

har blivit informerad, är du ansvarig eller ej? Med detta antar vi att de vill veta huruvida 

personen i fråga kan ta beslut om inköpet eller inte. Sedan blir kunden guidad genom tjänstens 

olika funktioner samt upplyst om tjänstens fördelar och egenskaper med systemet. Vidare 

frågar försäljaren hur kunden upplever tjänsten och dess funktioner, är detta någonting som du 

skulle kunna tänka dig att arbeta med? Därefter understryker försäljaren vikten av att kunden 

känner sig bekväm med tjänsten.96 

6.2.1 Resultat av observation 

Vi upplever det antingen som att Företaget X inte är medvetna om vad deras tjänst ska 

generera för slutanvändaren, om de själva inte vet det, hur kan det då skapa värde och nytta 

för kunderna med en sådan tjänst? Problematiken kan också bero på att Företaget X är 

medvetna om vad deras tjänst ska generera för slutanvändaren, men att de inte kommunicerar 

detta tillräckligt under telefonförsäljningen. Vi upplever att Företaget X har svårigheter när de 

ringer till en kund och ska sälja tjänsten, då personen som de pratar med inte kan ta beslutet 

själv. De försöker då ”trycka” på att de har 10 dagars öppet köp och att det inte skickas ut 

någon faktura under dessa dagar, trots detta är det svårt att få kunden att prova den. 

96 Möte med Företaget X 2010-12-01 
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En annan aspekt som vi tycker oss se är att när Företaget X talar om för kunderna att de själva 

måste föra in avtalen de har i systemet upplevs detta som tidskrävande. De talar då om för 

kunderna att det endast tar en till två minuter per avtal att föra in dem men trots detta finns en 

osäkerhet hos kunderna. 

7 Analys 

I vår analys behandlar vi de teoridelar som vi anser varit applicerbara på empirin. Vissa 

delar av teorin har vi valt att inte analysera då dessa enbart har funnits med för att öka 

läserens kunskap och förståelse inför ämnet. Vi avslutar med att argumentera varför vi anser 

vår affärsmodell vara av innovativ karaktär. 

Då Företaget X agerar på en industriell marknad föreligger det en enorm säljpotential men 

som i nuläget uppenbarligen inte utnyttjas till fullo eftersom de har problem med att generera 

tillräckligt med kunder. 

7.1 Behov av tjänsten A 

Det förefaller som att de presumtiva kunder som Företaget X kontaktar inte upplever alltför 

stor skillnad mellan sitt aktuella tillstånd och ett önskat tillstånd. Det i kombination med att 

telefonintervjuerna påvisade att såväl befintliga som presumtiva kunder inte har ett alltför 

stort behov av tjänsten A, drar vi därför slutsatsen att det saknas ett faktiskt behov. För att 

skapa behov bör Företaget X påtala de missnöjen som uppstår i de fall kunden inte köper 

tjänsten A, för att därmed öka kundernas känsla av att de verkligen har ett behov av tjänsten 

A. För att skapa ytterligare behov bör de öka exponeringen av deras varumärke och göra 

reklam för tjänsten i större utsträckning än i nuläget. Eftersom tjänsten A är en relativt ny 

produktlansering är det lämpligt att Företaget X använder sig av kostnadsfria perioder där 

kunderna får chansen att prova på tjänsten A. Eftersom det är större chans att kunden väljer att 

köpa en tjänst om denne har fått tillfälle att prova tjänsten helt utan åtagande. Detta kan även 

bidra till att Företaget X kunder får en ökad positiv inställning till varumärket. 
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Vidare skulle en högre prissättning på tjänsten A kunna bidra till en ökad försäljning eftersom 

det är vanligt att kunder associerar ett högt pris med en hög kvalité. Dock har våra 

telefonintervjuer med presumtiva kunder påvisat tvetydiga uppfattningar. Då vissa har svarat 

att de skulle betala ett högre pris medan andra kunder har svarat att de skulle betala ett lägre 

pris för en tjänst som tjänsten A. 

7.2 Ökad kundnytta 

Under våra telefonintervjuer med såväl befintliga som presumtiva kunder framkom det att 

tjänsten till stor del saknar behov och tillräcklig kundnytta. Efter samtal med Företaget X får 

vi uppfattningen av att de inte fokuserar tillräckligt mycket på deras kunders verksamhet eller 

hur de bidrar till deras kunders värdeskapande. Under telefonintervjuerna framkom det att 

vissa funktioner som kunderna efterfrågar inte fått något gehör, detta kan ses som ett exempel 

på att kunderna inte står i fokus. Det tror vi är en anledning till den bristande kundnyttan, för 

att förbättra kundnyttan bör Företaget X intressera sig hur deras kunder kan bli mer 

konkurrenskraftiga på deras marknader med hjälp av Företaget X´s tjänst. Vidare bör tjänsten 

A anpassas till de kundnyttor som framkommit under telefonintervjuerna i form av olika 

förbättringar och förenklingar. Enligt Pain finns det behov som är svåra att identifiera men 

när det presenteras en produkt som tillfredställer behovet blir produkten plötsligt attraktiv, 

därför anser vi att Företaget X bör identifiera kundernas pain Eftersom de har problem med att 

sälja tjänsten A och därmed generera fler kunder antar vi att produkten inte är baserad på 

relevanta kundnyttor. 

7.3 Spårberoende och Garbage can 

Vår kontakt och VD:n på Företaget X har liknande bransch bakgrunder och anser sig ha en 

bra lösning och ett vinnande koncept, våra telefonintervjuer har dock påvisat ett bristande 

behov och en bristande kundnytta. Detta kan ses som ett spårberoende, för att bryta ett 

spårberoende bör de utsätta sig för nya utmaningar och variation. Dock är Företaget X 

nystartat vilket gör att de inte har haft tillräckligt med tid att fastna i ett spårberoende. 

Enligt Garbage can teorin tas beslut oftast på alltför slumpmässiga grunder tillexempel när ett 

problem har kopplats ihop med en lösning oavsett om dessa var optimala för varandra. 
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Företaget X har genererat fram en lösning och affärsidé som enligt dem är användbar inom 

avtalshantering men enligt våra telefonintervjuer löser inte tjänsten A det faktiska behovet. 

Därmed anser vi att Garbage can teorin kan vara en orsakande faktor till Företaget X´s 

problem med att generera fler kunder, då tjänsten A och kundbehovet inte är 

överensstämmande. 

7.4 Kundrelationer 

Vi ställer oss frågan hur deras relationsmarknadsföring fungerar, då vi inte är medvetna om 

hur dessa sköts. Det är otroligt vitalt för Företaget X att vårda kundrelationerna och 

kommunikationen, då det i annat fall kan bli problematiskt att identifiera kundbehov och 

därmed skapa värde för kunden. I syfte att förbättra sina kunskaper om deras kunder anser vi 

att de bör försöka skapa en kvalitativ kommunikation med marknaden och deras kunder. 

Eftersom de inte har en uppdaterad affärsplan i dagsläget blir det problematiskt att 

rationalisera marknadsinsatsen, de bör konkretisera och utforma attityd och kunskapsmål. 

7.5 Är vår affärsmodell innovativ? 

För att göra en innovativ affärsmodell krävs det ständig utveckling och uppdatering detta för 

att kunna anpassa affärsmodellen till marknaden och till kundernas efterfrågan. För att 

affärsmodellen ska kunna bidra till värdeskapande för Företaget X bör den vara innovativ och 

unik, den bör även fokusera på långsiktiga relationer med samtliga berörda inom 

organisationen. Vår affärsmodell är utvecklad och anpassad efter de bristande kundbehov och 

kundnyttor som framkom under telefonintervjuerna. Vi anser att den skapar värde för kunden 

då ett flertal inkrementella innovationer har införts i tjänsten A. För att generera flera kunder 

har vi kommit fram till flera olika faktorer som ska bidra till ett ökat behov för tjänsten A. Det 

är problematiskt att mäta kvalité och resultat på innovationsprocesser och ofta mäts enbart det 

som är enkelt att mäta, istället bör framgångsrika resultat mätas. I nuläget är det därför 

omöjligt att mäta resultatet av en ny innovativ affärsmodell då Företaget X inte har 

implementerat den nya affärsmodellen eller i vilken utsträckning den kan generera fler 

kunder. 
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8 Vårt innovativa bidrag 

8.1 En ny affärsmodell 

Vår affärsmodell är baserad på våra genomförda intervjuer och den teori som har 

presenterats. Affärsmodellen är tänkt att fungera som en kompletterande modell då den inte 

innefattar faktorer så som intäkter och resultat. Här nedan följer den affärsmodell som vi har 

utvecklat, den är tänkt att följas i kronologisk ordning det sista steget (4) är tänkt som ett 

kreativt förslag vilket vi har genererat fram genom diskussioner samt efter en kort och enkel 

brainstorming. Därefter följer affärsmodellen i visualiserad form, affärsmodellen är tänkt att 

fungera i ett kronologiskt omlopp med startar med uppdatering av affärsplanen. 

Steg 1 

Uppdatera affärsplan 

Uppdatera deras nuvarande affärsplan, då den nuvarande affärsplanen utgår ifrån ytterligare 

två tjänster som i nuläget inte är i bruk. Genom en uppdatering av affärsplanen kommer 

spårberoendet delvis att brytas ner då de utsätts för nya konkurrenter och utmaningar. 

Steg 2 

Inkrementella innovationer tjänsten A 

Då flera kunder uppfattar tjänsten A som alltför komplex och upplever svårigheter under 

registreringen av sina avtal bör layouten och systemet förenklas och förtydligas. 

För att kunna förbättra och öka kundnyttan med tjänsten A bör de möjliggöra en 

utskriftsfunktion för avtalen, detta för att telefonintervjuerna har visat att det finns ett behov 

för en sådan funktion. Det bör även läggas till en funktion där kunden kan lägga in flera olika 

avtal och typer av scheman i systemet, tillexempel bonusavtal, personalscheman, 

anställningsbevis. Tjänsten A bör även ha en funktion där en överblick kan ges över fakturor 

för att visa vilka som är betalade eller inte. 
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Steg 3 

Generera flera kunder genom att skapa behov för tjänsten A 

I syfte att generera fler kunder måste Företaget X öka och skapa ett behov inför deras tjänst. 

För att skapa behov bör därför Företaget X: 

Understryka och påtala de missnöjen som uppstår utan tjänsten A. 

Missnöjet bör påtalas dels under säljprocessen men också kommuniceras i deras reklam. 

Missnöjen som uppstår i organisationer där tjänsten A inte används är ökad stress, minskad 

kontroll, ineffektivt administrativ arbete, ökad miljöpåverkan och bristen av anpassning till 

den växande digitala arbetsformen. 

Företaget X bör också ge sina kunder möjlighet att prova på tjänsten i större omfattning än 

vad som ges i nuläget, detta för att vänja kunden vid tjänsten A och därmed skapa ett behov. 

Prova på perioden bör vara ca 30 dagar och därefter bör priset successivt höjas till 

originalpriset. 

Genom att öka värdet för Företaget X kunder ökas också behovet av tjänsten A. Företaget X 

bör därför påtala för deras kunder vilka olika kundnyttor som innefattas i tjänsten A. 

Exempelvis kan deras kunder med hjälp av tjänsten A profilera sig som mer miljövänliga 

eftersom deras avtalshantering blir digitaliserad, de kommer också kunna effektivisera det 

administrativa arbetet och öka kontrollen på avtal och bilagor. Vidare bör samtliga 

förbättringsförslag (möjligheten att ladda upp bilagor, scheman, bonusavtal samt 

utskriftsfunktionen och betalningskollen) påtalas så att kunden förstår vilka enorma behov 

tjänsten A tillfredsställer. Det är då viktigt att Företaget X kommunicerar ut den faktiska 

produkten med alla nya funktioner och kundnyttor. 

Steg 4 

Kreativa erbjudanden 

För att få kunder att nappa på tjänsten A bör de utforma kreativa och spännande erbjudanden, 

till exempel kan de skapa en applikation till tjänsten A där en överblick kan ges direkt i 

mobilen. De skulle även kunna generera flera kunder genom att göra erbjudandet mer 

attraktivt, till exempel genom sambandspromotion, tjänsten A – tjänsten B – tjänsten C, till 

exempel, köp tjänsten A, få tjänsten B på köpet! 
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9 Slutkommentarer 

Under vår studie har vi utarbetat en affärsmodell som ska generera fler kunder till Företaget 

X. Affärsmodellen är en inkrementell innovation som till stor del fokuserar på att skapa ett 

behov inför Företaget X ´s tjänst A. Affärsmodellen är baserad på resultaten från den 

empiriska insamlingen samt de teoretiska delarna i studien, vi menar därför att vår 

affärsmodell kan ses som en kombination av ett teoretiskt och praktiskt kunskapsbidrag. 

I efterhand tror vi att utfallet av de genomförda telefonintervjuerna hade kunnat bli 

annorlunda om vi hade fått möjligheten att välja ut respondenterna själva. Vidare tror vi att 

resultaten hade varit av en högre kvalité och personligare om vi hade haft chansen att utföra 

fysiska intervjuer. Vi tror också att kvalitén hade kunnat förbättras avsevärt om intervjutiden 

hade förlängts, dock tror vi att det hade varit svårare att få möjlighet att genomföra samma 

antal intervjuer som vi genomfört i nuläget. 

Om Företaget X beslutar sig för att implementera vår affärsmodell kommer det enligt oss att 

generera fler kunder, det är dock problematiskt att i förväg mäta i vilken omfattning. Vi anser 

att vår affärsmodell hade kunnat vara mer idealisk och kompatibel med Företaget X´s behov 

om vi hade haft möjligheten att genomföra personliga intervjuer där vi träffat respondenterna 

fysiskt. Vi menar att det hade varit lättare att få respondenterna att då öppna sig och ge mer 

kvalitativa svar. 

Vidare anser vi att Företaget X har stor potential då de agerar på en industriell marknad och 

deras kunder har därmed en enorm  köpkraft. 

Vi betraktar organisationens drivande krafter som delvis paradoxala, då dessa individer är 

eldsjälar som arbetar hårt och hängivet, således föreligger det också en risk att de fastnar i sitt 

eget hängivna spårberoende. 
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Bilaga 2 

Intervjuförlopp 

Intervjutiden är uppskattad till ca 10 minuter. 

1. Information om oss 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola, som gör ett examensarbete inom ämnet 
Innovation. Vi undersöker hur kunder uppfattar tjänsten A. Undersökningen syftar dels till att 
ge Företaget X en ökad förståelse för deras kunder/tjänster, men även för att ge er en djupare 
förståelse inför hur ni värderar en tjänst och dess kvalitéer. 

2. Information om intervjun 

Vi kommer förklara för respondenten vilka delar av intervjun som är konfidentiellt och vilka 
delar som andra kommer ta del av . Vidare kommer vi informera respondenterna att de har rätt 
att avbryta intervjun samt fråga om de har eventuella frågor. 

3. Låta respondenten guida för att svaren ska bli så förutsättningslösa som möjligt. 

Berätta vad som hände när ni bestämde er för att köpa tjänsten A? 

4. För att kontrollera respondentens svar kommer vi ge följdfrågor för att ge en högre 
validitet. Frågorna kommer att fokusera på centrumets kärna. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Av vilka anledningar valde ni att köpa tjänsten A? 
Vad var den yttersta anledningen till att köpa tjänsten A? 
Fanns det något i erbjudandet som gjorde er osäkra inför köpet? 
Hur upplevde ni demon/genomgången? 
Hur upplever du priset i förhållande till tjänsten? 
Hur skulle ett lägre pris (100 -50%) påverka din uppfattning av tjänsten A? 
Hur skulle ett högre pris (100- 50%) påverka in uppfattning av tjänsten A? 

5. För att konkretisera svaren från respondenterna och därmed förhoppningsvis kunna höja 
kvalitén och nivån på intervjun, planerar vi att summera respondenternas svar. 

Vi tolkar alltså dig så här… 
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Bilaga 3 

Forskningsprinciperna 
Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: 
Regel 1 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta. Den information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. I 
förhandsinformationen skall ingå den projektansvariges namn och institutionsanknytning 
för att underlätta kontakten med ansvarig forskare. Undersökningens syfte skall anges och en 
beskrivning ges av hur undersökningen i stora drag genomförs. Forskaren skall givetvis 
betona de vinster i fråga om ny kunskap etc. som forskningen i fråga kan komma att bidra till 
för att motivera till deltagande. Viktigt är att eventuella risker för obehag och skada redovisas. 
Det skall dessutom tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som 
insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning. Önskvärt är också 
att uppgift lämnas om hur och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras samt om 
vem som finansierar projektet. Sådan information skall ges muntligt eller skriftligt. Den skall 
ges senast i samband med att enkät skickas ut, respektive innan försök, testningar, intervjuer, 
etc. påbörjas. Det är viktigt i detta sammanhang att skilja mellan tre typer av undersökningar, 
vilka skiljer sig åt med avseende på om undersökningsdeltagarnas medverkan 
huvudsakligen är aktiv eller passiv: 
1 Undersökningsdeltagarna studeras från något perspektiv; han/hon intervjuas, fyller i en 
enkät, deltar i ett experiment etc. I dessa fall fordras i princip förhandsinformation. I vissa fall 
där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid deltagande 
observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till individuell 
förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt information lämnas i 
efterhand. 
2 Undersökningsdeltagarna medverkar ej aktivt och uppgifter om dem som är intressanta för 
ett forskningsprojekt hämtas från redan existerande myndighetsregister. Om och hur 
information då skall lämnas får bedömas från fall till fall. Hänsyn skall därvid tas framförallt 
till den faktiska olägenhet utebliven eller indirekt information (t.ex. via massmedia) kan 
medföra för de berörda. Även faktorer som projektets storlek, typ av variabler och andra 
praktiska omständigheter kan här vägas in. Fall som dessa förutsätter naturligtvis respektive 
myndighets tillstånd. I tveksamma fall inhämtas yttrande från Ämnesrådets etikkommitté. 
3 Den tredje varianten innebär en kombination av de två första, s.k. blandade undersökningar. 
Forskaren hämtar då på olika sätt in uppgifter genom deltagarnas aktiva insats i olika former 
enligt 1) ovan, men har eller kommer också att få tillgång till uppgifter ur myndighetsregister 
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om samma personer enligt 2) ovan. I den del som gäller undersökningsdeltagarnas aktiva 
insats måste självfallet en så fullödig information som möjligt ges. Normalt bör information 
ges även om annan, planerad datainsamling t.ex. ur register. Om detta av skilda skäl inte går 
eller är olämpligt eller oetiskt med tanke på problemställningen bör frågan inte avgöras av 
forskaren själv utan alltid hänskjutas till forskningsetisk kommitté för bedömning. 

Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Detta krav kan konkretiseras i följande regler: 
Regel 2 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 
bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är 
under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 
Denna regel är liksom regel 1 beroende av undersökningens karaktär med avseende på 
undersökningsdeltagarnas aktivitet. I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall 
samtycke alltid inhämtas. I de fall där uppgifter om deltagarna tas från existerande 
myndighetsregister och information inte lämnats eller lämnats t.ex. via massmedia behöver 
samtycke ej efterfrågas. Undersökningar av typ 3) enligt ovan, s.k. blandade undersökningar, 
skall alltid underställas forskningsetisk kommitté för prövning. 
Då uppgifter om stora grupper insamlas genom postenkät krävs ej samtycke i förhand. 
Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret enligt vad som anges i 
kommentarerna till regel 1, kan det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten 
returneras ifylld. I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 
känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller 
motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då också att 
undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 
vanlig arbetstid. Formerna för och omständigheterna kring inhämtandet av samtycke bör 
övervägas noga i de fall det finns skäl att anta att inhämtande av samtycke kan motverka 
individskyddskravet (t.ex. om förfrågan återuppväcker en till synes 
överstånden personlig kris, uppdagar för den tillfrågade okända negativa uppgifter om 
hans/hennes närmaste, aktualiserar tidigare kriminalitet eller sjukdom som den tillfrågade inte 
vill få bekantgjord, eller liknande). Under dessa omständigheter kan man alltså överväga att 
företa studien utan att inhämta samtycke. I tveksamma fall bör Ämnesrådets etikkommitté 
avgöra frågan. Särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer 
som själva ej kan tillgodogöra sig given information. Så långt möjligt bör kravet på samtycke 
tillämpas. Där så inte är möjligt bör förmyndare eller närstående personer ges detta ansvar. I 
tveksamma fall rekommenderas samråd med kolleger och/eller Ämnesrådets etikkommitté. 
Regel 3 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
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negativa följder för dem. Vid forskning då deltagarna är aktiva är denna regel tämligen 
oproblematisk. Om en deltagare vill avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju står det 
honom/henne fritt att göra detta. Denna rätt för undersökningsdeltagare att avbryta sin 
medverkan innebär inte automatiskt att forskaren måste förstöra tidigare insamlade data från 
den aktuella personen. Huruvida så skall ske beror bl.a. på hur den initiala informationen 
till deltagarna utformats. Forskaren har rätt att söka motivera de medverkande att kvarstå i 
forskningsprojektet. Denna påverkan får dock ej ta sig sådana former att de berörda inte 
längre självständigt kan fatta beslut om avbrytande. Om en individ begär att få strykas ur ett 
forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som möjligt. Formerna för utträde ur ett 
forskningsmaterial kan variera och är i första hand, som ovan sagts, avhängiga de 
överenskommelser som gjorts i samband med förhandsinformation. Då sådana 
överenskommelser inte finns bör en vägning ske mellan den reella skada ett 
forskningsmaterial kan åsamkas på lång och kort sikt av en begärd, total strykning ur 
materialet av en eller flera ingående individer och den faktiska olägenhet det kan innebära för 
dessa individer att mot sin vilja kvarstå i materialet. En vanlig form för utträde är s.k. 
anonymisering vilket innebär att data står kvar men att alla möjligheter till identifikation 
undanröjs. Om det skulle visa sig att kunskapstillskottet inte står i rimlig proportion till de 
olägenheter som kan förorsakas de medverkande eller andra berörda bör forskaren själv 
avbryta undersökningen. 
Regel 4 
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
I vissa fall kan, med hänvisning till det övergripande forskningskravet, beroendeförhållanden 
inte helt undvikas. Då bör undersökningen läggas upp så att det är omöjligt för forskaren att 
identifiera vem som lämnat de insamlade uppgifterna. Är en sådan uppläggning praktiskt 
omöjlig att genomföra eller skulle den i övrigt äventyra undersökningens syfte så bör personer 
erbjudas att medverka först efter noggrann vägning av det förväntade kunskapstillskottet mot 
tänkbara negativa konsekvenser på kort och lång sikt för de personer som befinner sig i 
beroendeställning. Härvid är det viktigt att den tillfrågade inte får uppfattningen att vägran att 
delta eller att fullfölja kan medföra nackdelar i form av t.ex. sämre vård eller behandling. 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 
Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 
Regel 5 
All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 
sådana uppgifter. Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till 
samhälle och från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de 
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berörda (således ej forskaren ) och deras efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller 
kränkande. I tveksamma fall beträffande vad som skall omfattas av tystnadsplikt 
rekommenderas samråd med kolleger eller med Ämnesrådets etikkommitté. 
Regel 6 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 
uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 
Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 
Med avrapportering avses här både skriftligt offentliggörande (publicering) och muntlig 
redogörelse för andra än projektpersonal. Regel 6 innebär således att personuppgifter inte får 
lämnas ut till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör 
identifiering av enskilda. Denna regel gäller dock givetvis ej generellt. Vid exempelvis 
personhistoriska studier kan uppgifter av privat natur ingå i levnadsbeskrivningar. I sådana 
fall bör om möjligt samråd ske med direkt och indirekt berörda personer före publicering. I 
särskilt känsliga fall kan det vara befogat att uppskjuta eller avstå från publicering av 
vissa uppgifter. Forskaren skall vara medveten om att även om personuppgifter publiceras 
utan att enskilda nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för 
åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för att försvåra för 
utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt 
viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan anses svaga 
och utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag. Risken för att individer oavsiktligt 
kan identifieras skall beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade kunskapstillskottet 
mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda. 

Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 
Regel 7 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast bör doneras eller 
utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och 
försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat. Regeln 
innebär t.ex. att forskare som sysslar med att kartlägga människors fritidsaktiviteter inte får 
sälja eller låna ut uppgifter om enskilda människor till exempelvis företag som tillverkar 
produkter för fritidsaktiviteter (att användas i deras marknadsföring). 
Regel 8 
Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 
som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 
av den berörda. Den som deltagit i en undersökning som uppgiftslämnare eller försöksperson 
bör få åberopa forskningsresultat i samband med egen begäran om hjälp eller vård från t.ex. 
sociala myndigheter. Däremot får alltså inte forskningsresultat användas av exempelvis 
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sociala myndigheter för att mot undersökningsdeltagarnas vilja bereda dem vård, utsätta dem 
för tvångsintagning eller dylikt. Vid planering av forskning måste projektledaren/forskaren 
överväga riskerna för att resultaten utnyttjas felaktigt på det sätt som omnämns i reglerna 7 
och 8 och i tillämpliga fall vidta adekvata motåtgärder. I tveksamma fall rekommenderas 
samråd med kolleger eller med Ämnesrådets etikkommitté. 
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