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Sammanfattning: Denna studie har utförts på ett försäkringsföretag som har sin 
verksamhet inom en nischad marknad som erbjuder försäkringar vid nybyggnation av 
fastigheter. I företaget finns en funktion som har upprättade processer för hantering av 
externa samarbetspartners, vilken studien har avgränsats till. Med ett kvalitativt 
angreppssätt har författarna utgått från företagets processer för att sedan teoretiskt 
underbygga analysen. Författarna har undersökt hur viktig insamling och absorbering 
av extern information är för värdeskapande. Resultatet av studien visar att insamling 
av extern information är viktigt och författarna har kunnat framställa en arbetsmodell 
för att försäkringsföretaget systematiskt ska kunna arbeta med extern 
informationsinsamling och absorbering för skapandet av värde och innovation.  
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Forskningsfråga: Varför är insamlingen av information, från externa 
samarbetspartners och om kundernas behov, väsentlig för att öka möjligheten till 
innovation och värdeskapandet för ett företag som ingår i ett nätverk? 
 
Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka försäkringsföretagets 
tillvägagångssätt för att förstå kundens uttalade och latenta behov. Studien ska även, 
specifikt rörande samarbeten i det nätverk som studien avgränsats till, identifiera 
företagets arbetssätt och undersöka huruvida de använder sig av metoder för 
innovation, värdeskapande och absorptionsförmåga. Syftet av studien är även att 
komma med förändringsförslag och skapa ett innovationsbidrag.  
 
Metod: Denna studie har använt en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden har 
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Slutsats: Studiens resultat visar hur viktigt informationsintaget från kunder samt från 
externa samarbetspartners är för värdeskapande i ett företag och dess nätverk. Den 
insamlade externa informationen och absorberingen av densamma utgör underlag för 
beslutsfattandet i företag. Som nämns nedan i studien är strategi ett mönster av beslut 
som ligger till grund för att skapa processer för att leda företaget. Studiens resultat 
visar även att en gemensam intern och extern vision är viktig för företaget. Med en 
gemensam vision och strategi, för försäkringsföretaget självständiga agerande och 
deras agerande i nätverk, finns större möjlighet till tjänste- och organisatorisk 
innovation. Således skapas värde genom utnyttjandet av den inhämtade informationen 
om kundernas behov. Författarna ser alltså att insamling och absorbering av extern 
information är vital för värdeskapande och bör mer aktivt stå till grund för företagets 
strategi.  



 

 
 

Abstract: This study has been conducted with an insurance company in a niche 
market offering insurances within new construction for real estate. The extent of this 
research paper has been limited to one of the functions in the company’s operating 
procedures, involving external collaboration partners’. With a qualitative approach the 
researchers’ have examined the company’s procedures and analysed it against 
relevant theories. The researchers’ have investigated the importance of the gathering 
and absorbing of external information for value-creation. The result shows that the 
gathering of external information is extremely important and the researchers’ have 
constructed a business model in order to systematically conduct external knowledge 
sourcing to create value and innovation. 
 
Date: 12 Januari 2015. 
 
Level: Bachelor thesis in Innovation Science, 15 ECTS. 
 
Instution: School of Innovation, design and engineering. 
 
Authors: Alexander Olsson; Carl Thomsen; Johannes Tilstam  
 
Title: Absorptive capacity – A study how absorptive capacity of external information 
and knowledge can effect Value Creation. 
 
Tutor: Sven Hamrefors. 
 
Keywords: Value-Creation, Network, Open innovation, Customer Knowledge, 
Absorptive capacity. 
 
Research question: Why is the gathering of information from external partners 
regarding customer needs, important in order to innovate and create value for 
company acting within a network? 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine the insurance company’s approach 
and understanding of costumers’ spoken and latent needs. This study will also identify 
the company’s working procedure and investigate whether the company are using any 
methods for innovation, value-creation and absorptive capacity; specifically regarding 
the cooperation’s within the network of which this study is confined. Furthermore, the 
purpose also includes presenting proposals for change for the company and make a 
contribution of innovation. 
 
Method: This study uses a qualitative methodology. The qualitative study has been 
accomplished by conducting semi-structured interviews, which have researched how 
skills and knowledge could be absorbed in order to increase internal, and external 
value-creation. 
 



 

 
 

Conclusion: The result of this study shows the importance of the informational intake 
from customers, and external partners within a company and its network, and how 
important it is for value-creation. That, because the gathered information, and the 
absorbing of the said information, is the basis for the company’s decision making. As 
mentioned down below in the study; a strategy is defined as a pattern of decisions that 
underlays the capability to lead a company. This study’s result also display that a 
shared internal and external vision is important for the business. With a shared vision 
and strategy in the company within the network there is a greater opportunity for 
service and organizational innovation, and thus create value, through the usage of the 
learnt knowledge about costumer needs’. This study let the researchers’ see that 
collecting and absorbing external information is not only vital, it is also the basis for 
this company’s strategy, to reach value-creation.  
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Begreppsdefinitioner 
 

Inifrån-ut tänk – Att arbeta från en intern utgångspunkt, det vill säga att utan 
extern påverkan skapa produkter och tjänster inom företaget och sedan förmedla ut 
dem på marknaden. 
 
Utifrån-in tänk – Att använda externa källor som inspiration till skapandet av nya 
produkter och tjänster i företaget.  
 
First mover – En first mover har lyckats identifiera ett nytt affärs- eller 
värdetillfälle och utnyttjat det. 
 
Second mover – En second mover har tagit ett redan utvecklat affärs- eller 
värdetillfälle och förbättrat det. 
 
Strategi – Ett mönster av olika beslut som ligger till grund för att kunna leda 
organisationen i relation till dess omgivning och påverkar organisationens interna 
struktur och process. 
 
Öppen innovation – Att öppna upp företagets gränser mellan intern och extern 
information. Det för att hitta och ta tillvara på externa kunskaper och kompetenser för 
ökad innovationsmöjlighet.  
 
Öppen strategi – Att sträva efter ökad öppenhet i företagets befintliga strategi. 
 
Benchmarking – Att genom observationer av andra företag och organisationer 
lösa ett specifikt problem eller hitta inspiration till nya koncept. 
 
Djup och bredd – I detta arbete definieras djup och bredd på följande vis; Djup 
avser att ett företags relationer till andra är starka och väl genomarbetade. Bredd avser 
att ett företag har ett stort antal samarbeten. 
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1. Inledning 
Kundens behov är en essentiell fråga inom företag för att kunna skapa värde för 
kunden. För att förstå kundens behov krävs en genuin kundförståelse. Genom att 
studera marknaden samt kundens behov bör företaget arbeta med ett utifrån-in tänk 
för att skapa förutsättningar för innovation. (Kristensson, Gustafsson & Witell 2014; 
Tidd & Bessant, 2013) Att använda sig av idékällor för innovation utanför 
organisationen innebär att förutsättningen för innovation ökar i jämförelse med att 
utgå från den interna forsknings- och utvecklingsavdelningen. Genom att ha rutiner 
kring arbetssätt för att ta tillvara på externa resurser, alltså en utvecklad 
absorptionsförmåga, kan företaget ta tillvara på kompetenser och öka förutsättningen 
för värdeskapande. En faktor som är viktig för att kunna ta tillvara på externa 
kompetenser är djupa relationer med de externa aktörerna. (Ferreras-Méndez, Newell, 
Fernández-Mesa och Alegre, 2015; Tidd & Bessant, 2013) 

1.1 Bakgrund 
Företaget denna studie har genomförts på är ett försäkringsföretag som har sin 
verksamhet inom en nischad marknad som erbjuder försäkringar vid nybyggnation av 
fastigheter. Försäkringsföretaget tillhandahåller olika tjänster i form av utbildning, 
försäkringar, säkerställande av byggnationer och besiktningar. Försäkringsföretaget är 
marknadsledande inom vissa områden av marknadsnischen och även inom de 
försäkringar som de erbjuder. År 2014 gjordes en lagändring som medförde att den 
lag företagets tjänster var baserad på avreglerades. Företagets positioner ändrades 
därmed från att de agerat som mer ordermottagare till att nu arbeta med uppsökande 
försäljning. Således startades ett förändringsarbete och en omorganisation 
genomfördes i försäkringsföretaget. En kundnöjdhetsundersökning genomfördes på 
företagets kunder som visade och uttryckte en bild av företaget som de inte tidigare 
kände till. Försäkringsföretaget påbörjade ett nytt förändringsarbete där fokus låg på 
företagskulturen och kunderna. Vid ett inledande möte med försäkringsföretaget 
uttalades att de kände till att det även finns ett dåligt rykte om företaget. 
 
I modern tid har företag ett växande intresse av att ta in sociala aspekter i strategier 
för att eftersträva hållbar utveckling och för att skapa värde är det alltså viktigt att 
väga in de sociala aspekterna i processen för värdeskapande. Rykte har betydande 
inverkan på de sociala aspekterna och därmed har det även en påverkan på företags 
möjlighet att forma strategier och att påverka konkurrensintensiteten (Fernádez 
Sánches & Sotorio, 2007). Ett bra rykte ses som kritiskt för försäkringsföretagets 
potential för värdeskapande och har ofta betydande påverkan på olika intressenter 
som kunder och anställda (Roberts & Dowling, 2002). 
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För att bli attraktiv hos sina kunder har företaget tidigare, via intern utveckling, 
genomfört förbättringsförsök genom bland annat nerskärningar och omstrukturering. 
Företaget förväntas ändra sitt tankesätt för att bli mer konkurrenskraftiga och då krävs 
en mer utåtriktad strategi där kunden är i fokus. Ett sätt att mäta kundens 
tillfredsställelse är genom så kallade kundnöjdhetsmätningar vilket är ett relevant 
verktyg för att läsa av och inhämta information och kunskaper om kunden. 
(Woodruff, 1997) 
 
I ett utvecklingsstadium, som ska leda till att öka värdeskapandet för kunden, är det 
viktigt att ha en djupare förståelse för kundernas perspektiv och den kontext som 
tjänsten ska komma att användas i. Traditionella metoder kan vara restriktiva för att 
kunna upptäcka latenta kundbehov. När kunderna samverkar i processen ökas 
förståelsen för värdet i kontexten. Därmed är det inte sagt att de traditionella 
metoderna är att helt att förakta, men för att undersöka latenta kundbehov för 
innovationsskapande är de inte passande. (Witell, Kristensson, Gustafsson & Löfgren, 
M, 2011) 
 
Chesbrough (2003) tar upp öppen innovation vilket innebär att företag öppnar sina 
gränser vilket skapar möjlighet för att tillvarata externa kompetenser vilket i sin tur 
skapar bättre förutsättningar för en lyckad verksamhet. Små- och medelstora företag 
samt stora företag skiljer sig i hur öppen innovation används och vad effekten av 
användandet blir. Inom små- och medelstora företag är sällan interna forsknings- och 
utvecklingsavdelningar formaliserade på samma sätt som inom stora företag. Det har 
visat sig att små- och medelstora företag förlitar sig mer på öppen innovation än stora 
företag vilket kan vara en risk då ett beroende av externa kontakter kan skapas. Dock 
ses den interna bristen av bred kompetens som en motivationsfaktor för att söka 
extern kunskap vilket har visat sig ge mer positiva effekter inom små- och medelstora 
företag än i stora företag. Genom öppen innovation ökar små- och medelstora företag 
förutsättningarna för lansering av innovativa tjänster vilket inte är en förutsättning för 
stora företag. (Spithoven, et. al., 2012) 
 
Att ha ett flertal nätverkspartners i ett affärsnätverk är till fördel för organisatorisk 
innovation. Att ha tillgång till nätverksparters med olika resurser och kunskaper 
innebär en ökad kunskapsbank för företaget. Det blir således en relevant uppgift att 
optimera de externa sökningsstrategierna för att identifiera rätt nätverkspartners. 
(Youngok & Lui, 2015) Om aktörer inom ett nätverk har delade visioner och agendor 
kan ineffektivitet uppstå. En delad vision mellan aktörerna skapar en bättre 
förutsättning för en ökad absorptionsförmåga. (Expósito-Langa et. al., 2015; 
Forslund, 2013; Mustak, 2014). 

1.2 Problemformulering 
Efter att författarna fått förståelse för hur försäkringsföretagets processer ser ut kom 
de överens med företaget om vilken avgränsning som skulle göras. Företaget uttalade, 
under kontakten inför forskningen, ett problem kring en funktion i företaget där de har 
en liten marknadsandel och där de medverkar i ett nätverk som enligt företaget kan 
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effektiviseras. Som en följd av tänkta åtgärder skapas tidigt värde för kunder och 
därmed blir det enklare att skapa en långsiktig relation med kunderna. Avgränsningen 
om vilken funktion i företaget som avses nämns nedan under 1.5 Avgränsning. 
 
Att fokusera på kundens behov är angeläget för att företaget ska kunna erbjuda 
tjänster som tillfredsställer kundens uttalade och latenta behov. Att samla in och ta 
tillvara på information från kunder anses som väsentligt för att kunna bygga 
beslutsunderlag för att öka möjligheten för värdeskapande. För ett företag som arbetar 
med externa aktörer är ett välfungerande samarbete och nätverk väsentliga faktorer 
för en lyckad verksamhet. Att förlita sig på externa resurser kan innebära risker om 
funktionen med externa entreprenörer inte hanteras på ett korrekt sätt. För att skapa 
ett väl fungerande nätverk krävs förståelse hur hanteringen av kunders behov och hur 
öppen innovation fungerar och det i förhållande till varandra. Företaget ska använda 
sig av passande relationer och givna tillvägagångsätt gällande tillvaratagande av 
externa kompetenser för att kunna ha en effektiv absorptionsförmåga. 

1.3 Syfte  
Denna studie har som syfte att undersöka försäkringsföretagets tillvägagångssätt för 
att förstå kundens uttalade och latenta behov. Studien ska även, specifikt rörande 
samarbeten i det nätverk som studien avgränsats till, identifiera företagets arbetssätt 
och undersöka huruvida de använder sig av metoder för innovation, värdeskapande 
och absorptionsförmåga. Syftet med studien är även att ge förslag till förändring och 
utforma ett innovationsbidrag.  

1.4 Forskningsfråga 
 

• Varför är insamlingen av information, från externa samarbetspartners och om 
kundernas behov, väsentlig för att öka möjligheten till innovation och 
värdeskapandet för ett företag som ingår i ett nätverk? 

1.5 Avgränsningar 
Målen med denna studie var att studera ett företags process där flera olika externa 
aktörer är inblandade. Processen innefattar 10 steg; 1) Utbildning, 2) Funktion med 
externa entreprenörer, 3) Kontraktsgenomgång, 4) Färdigställandeförsäkring,  
5) Besiktning under byggtiden, 6) Slutbesiktning, 7) Nybyggnadsförsäkring, 
8) Tvåårsbesiktning, 9) Servicebesök, 10) Överlåtelsebesiktning.  
 
På grund av studiens omfattning och den tidsbegränsning som fanns valde författarna 
att avgränsa och koncentrera studien till enbart en funktion i denna process, 2) 
Funktion med externa entreprenörer. Funktionen som valdes att avgränsa till 
innefattar bland annat ett nätverk med externa entreprenörer. Kunden har också en 
framträdande roll och utgångspunkt att fokusera på gällande värde i denna funktion.
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2. Teoretisk Referensram 
Under andra avsnittet beskrivs och redovisas den teoretiska referensramen för denna 
studie. Inledningsvis kommer det att redovisas beskrivningar och definitioner av 
begreppen värde, värdeskapande och kundförståelse. Vidare kommer strategier och 
teorier kring öppen innovation, externa kompetenser, nätverk och absorptionsförmåga 
att tas upp. 

2.1 Värde  
Värde är något som avses när målen, som en kund eller aktör innehar, uppfylls i 
utväxling mot en skälig resursåtgång. Dessa mål grundar sig på olika typer av behov. 
Dessa behov kan vara tydliga och uttalande men de kan också vara latenta. För att 
uppnå dessa mål genomförs aktiviteter och när målen är uppnådda skapas värdet. 
(Kristensson, et. al., 2014; Vargo et. al., 2008; Edvardsson & Tronvoll 2011) 
 

“Ta hand om kunderna och företaget tar hand om sig själv” – Ray Kroc  
(Moilanen et. al., 2014 p. 458). 

 
“Konsumenten och företaget är intimt involverade i att gemensamt skapa värde  

som är unikt för den enskilde konsumenten och hållbart för företaget” – Prahalad & 
Ramaswamy (2004) 

(See-To & Ho, 2013 p. 183) 
 

“Med kundvärde menar vi det emotionella band som skapas mellan en kund och en 
producent efter att kunden har använt en specifik produkt eller tjänst producerad av 
leverantören och finner att produkten/tjänsten bidrar med ett ytterligare värde” – 

Butz & Goodstein (1996) 
(Woodruff, 1997 p. 141). 

 
Gemensamt för de definitioner som presenteras ovan är att värde är något som skapas 
tillsammans med kunden och att det är kundens behov som måste uppfyllas för att 
värde ska skapas. Dessa behov uppfylls i ett intimt involverande av kunden och 
kunden är ofta inblandad och genomför aktiviteter för att behov och mål ska uppnås. 
En gemensam skärningspunkt är i sambandet mellan Ray Kroc´s uttalande och 
Prahalad & Ramaswamy (2004) syn på att när värde uppstår för kunden och när det 
även uppstår för företaget vilket också resulterar i att det skapar hållbarhet för 
företaget (See-To & Ho, 2013; Moilanen et. al., 2014).  Detta arbete har utgått från 
likheterna mellan de olika definitionerna på värde. Det innebär att värde, i denna 
forskning, är något som uppstår när kundens behov blir uppfyllt och att kunden ofta är 
i samspel med företaget för att värdet ska skapas. Samt att när värde uppstår för 
kunden påverkas även det interna värdet för företaget. 



 

5 
 

2.2 Kundförståelse 
Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) nämner vikten av att noggrant studera 
marknaden för att förstå kundens behov och på så sätt få en förståelse för vad kunden 
vill ska ske i organisationens värdeskapande processer. Genom att arbeta på detta sätt, 
till skillnad från att ha ett inifrån-ut tänk, behöver inte kunden själv reflektera över 
vad tjänsten uppfyller för behov. Vidare menar de att inkrementella innovationer inte 
kräver samma djup av kundförståelse i förhållande till radikala innovationer. För att 
skapa inkrementella innovationer finns inte samma behov av att involvera kunden i en 
kontext. Dock är kundinvolvering en viktig process vilket innebär att kommunikation 
är en avgörande faktor för lyckad kundförståelse. (Kristensson, et. al., 2014) 
 
Hamrefors (2014) beskriver latenta behov hos kunder med begreppet pain. Pain 
förklaras som en känsla som uppstår hos användaren i en specifik situation. Känslan 
går dock inte att uttrycka vilket innebär att företag har möjlighet att sätta sig i en first 
mover position vid identifieringen och utnyttjandet av en pain. Hamrefors (2014) 
menar även att en pain inte går att urskilja genom exempelvis intervjuer. Det kräver 
en djupare förståelse av situationen för att förstå hur användaren känner. (Hamrefors, 
2014) 

2.3 Tjänstedominant logik 
Vargo, Maglio & Akaka (2008) samt Edvardsson & Tronvoll (2011) menar att 
traditionella modeller gällande värdeskapande fokuserar på företagets produktion och 
pris. De forskar i stället kring tjänstedominant logik där värdeskapandet i användandet 
är en viktig faktor. Inom tjänstedominant logik skapas alltid värde genom utbyte av 
kunskaper och resurser tillsammans mellan företag och användare. Värde är något 
som uppstår när användaren nyttjar den specifika tjänsten eller produkten. De menar 
att det måste finnas resurser och aktiviteter som ska genomföras för att värdet ska 
uppfyllas. Genom ett tjänstesystem kan nytta skapas tillsammans med hjälp av egna 
och externa resurser och på så sätt förbättra förutsättningarna för den egna 
verksamheten och andra. Ett tjänstesystem skapar värde för alla de olika parterna som 
är involverade. (Vargo et. al., 2008; Edvardsson & Tronvoll 2011) 

2.4 Strategi och process 
Da Silva, Hutchenson och Wahl (2010) definierar strategi som ett mönster av olika 
beslut som ligger till grund för att kunna leda organisationen i relation till dess 
omgivning och påverka organisationens interna struktur och process. De menar även 
att dessa mönster av beslut till sist ska leda till en påverkan av företagets 
prestationsförmåga. (Da Silva et. al., 2010) 
 
Bengtsson och Kalling (2012) tar upp att strategi kan definieras i tre olika perspektiv; 
plan, position och process. Strategi som plan innefattar att organisationen utvecklar 
målsättningar och dessa är ofta långsiktiga. Strategi som position innefattar att 
organisationen positionerar sig i förhållande till konkurrenterna. Mål och ambitioner 
baseras på vad konkurrenterna gör och inte gör. Strategi som process innefattar 



 

6 
 

beslutsfattande som ska kunna förutsätta och analysera händelser och förändringar i 
omvärlden. Denna strategi formas efter verkliga händelser och kan då hjälpa 
organisationer i förändring och komplexiteten. 
 
Gemensamt för Da Silva et. al., (2010) syn på strategi och Bengtsson och Kallings 
(2012) syn på strategi som process är att strategi innefattas av beslutsfattande för att 
kunna leda organisationen i förhållande till deras omvärld och det baseras på verkliga 
situationer för att leda till påverkan på företagets prestationsförmåga. Medan 
Bengtsson och Kallings (2012) syn på strategi som plan och position istället baseras 
på antaganden om framtiden och på hur konkurrenterna agerar. I denna studie har 
begreppet strategi baserats på Da Silva et. al., (2010) syn på strategi och Bengtsson 
och Kalling (2012) syn på strategi som process. 

2.4.1 Öppen innovation 
Chesbrough (2003) myntade uttrycket öppen innovation och gjorde det tydligt att 
traditionella forsknings- och utvecklingsavdelningar inte räcker till, vilket även gäller 
större företag som ofta har tillgång till mycket kunskap internt. Öppen innovation är 
en strategi som innebär att organisationer öppnar sina gränser för extern och intern 
kunskap. Det kan ses som en strategi där organisationer ska använda sig av olika 
former av externa kompetenser för att öka förutsättningen för innovation. Öppen 
innovation ger ökad möjlighet till en större kunskapsbank. Det ökar bredden och 
djupet i forskning och utveckling, reducerar kostnader och skapar bättre underlag till 
att ta tillvara på befintligt värde istället för att skapa det. (Chesbrough, 2003 & Tidd & 
Bessant, 2013) 
 
Tidd & Bessant (2013) menar att idékällor för innovation även finns utanför 
organisationen och att ett traditionellt forsknings- och utvecklingstänk lätt kan hamna 
i inifrån-ut drivna idéer. Eftersom värdeskapande är en viktig del av en innovation bör 
hänsyn tas till marknadsperspektiv, kundperspektiv och omvärldsperspektiv. Tidd & 
Bessant (2013) menar att inhämta kunskap externt innebär minskade kostnader för 
forskning och utveckling, då det oavsett storlek på organisationen finns fler individer 
med samma eller liknande expertis utanför organisationen. Enbart ett inifrån-ut tänk 
kan i sin tur även riskera en minskad marknadsandel och en stagnerande innovations-
nivå. (Tidd & Bessant, 2013; Chesbrough, 2011) I takt med att tjänstefokuserade 
branscher växer har Chesbrough (2011) forskat kring öppen innovation inom tjänster. 
Då tjänster är immateriella finns en komplexitet för kunden att specificera vad den vill 
ha. Olika kunder har även en tendens att uppleva tjänster på olika sätt vilket skapar en 
svårighet i att mäta upplevelsen. (Tidd & Bessant, 2013; Chesbrough, 2011). 
 
Brunswicker & Vanhaverbeke (2015) menar att små- och medelstora företag generellt 
är dåliga på att använda sig av samarbeten utanför organisationens gränser för utbyte 
av information och idéer för innovation. De tar även upp att det finns olika strategier 
för små- och mellanstora företag. De nämner två strategier som är fördelaktiga. Den 
första strategin innebär att ett nätverkstänk är närvarande med fokus kring kundernas 
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latenta behov vilket, enligt Kristensson et. al. (2011), är en viktig aspekt i skapandet 
av radikala tjänsteinnovationer. Den andra strategin som Brunswicker & 
Vanhaverbeke (2015) tar upp kan beskrivas som en bred och övergripande metod. De 
menar att små- och mellanstora företag som arbetar enligt denna strategi söker stor 
bredd i deras källor vilket ökar möjligheten till innovation. Små- och mellanstora 
företag som arbetar med strategin använder avsiktligt sitt nätverk för idéskapande 
utan att bli beroende av det. Dessutom har de större insikt i marknadspotentialen för 
nya idéer på grund av deras direkta kundkontakt. (Brunswicker & Vanhaverbeke, 
2015) 
 
Enligt traditionella strategier försvarar sig företag mot varandra med barriärer för att 
göra sig konkurrenskraftiga. Genom att förändra sin strategi och tillåta öppenhet 
skapas möjlighet för kollektiv kreativitet med andra aktörer. Denna strategi kallar 
Chesbrough & Appleyard (2007) öppen strategi och ser denna strategi som ett sätt att 
öka värdet för företaget genom insamlandet av externa kompetenser. 

2.4.2 Värdeskapande organisering 
Definitionen på vad värde är kan skilja sig mellan kunder och är ofta 
situationsbaserad, alltså kan värde skilja sig mellan olika kunder och olika situationer. 
Forslund (2013) menar att företagens existensberättigande är beroende av att de kan 
berika kunden med något extra för att uppfylla kundens latenta behov. Det mest 
gynnsamma är att organisationer samproducerar med kunderna. Samproduktion sätter 
krav på öppenhet och systematiska tillvägagångsätt för att få in kunderna i aktiviteter. 
(Forslund, 2013) 

2.4.3 Process för tjänsteinnovation 
I processer för tjänsteutveckling finns sällan ett strukturerat tillvägagångsätt som vid 
processer för produktutveckling. Kristensson et. al., (2014) har format en process för 
tjänsteinnovation där vissa ståndpunkter bör följas för att strukturera arbetet. Dock 
menar de att processen för tjänsteinnovation inte är lika strikt i sin struktur då arbetet 
är dynamiskt samt att de olika faserna kan ha behov av att kombineras parallellt. 
Processen för tjänsteinnovation består av tre faser; fokusera, förstå och bygga. 
 
I fokuseringsfasen gäller det att identifiera vilken typ av tjänsteinnovation som ska 
utvecklas. Genom att fokusera på vad kunden vill åstadkomma kan företag avgränsa 
sin målsättning och få en förståelse för vilka resurser som krävs för att skapa värde för 
kunden. (Kristensson, et. al., 2014) 
 
För att öka förståelse i förståelsefasen kan benchmarking vara ett arbetssätt och en 
alternativ kunskapsbank då fokusområdet kan finnas implementerat i en annan 
kontext. För att förstå kunden i processen för tjänsteinnovation tar Kristensson et. al. 
(2014) upp etnografiska eller kundinvolveringsstudier som välfungerande metoder för 
datainsamling. Dessa metoder hjälper även kunden att kommunicera vad som fyller 
ett värde för dem. För att lära sig och förstå kundens behov i en kontext ingår även, i 
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denna fas, ett kreativt och divergent moment. För att få en realistisk bild av tjänstens 
resultat är det viktigt att verifiera en lösning på exempelvis medarbetare. (Kristensson, 
et. al., 2014) 
 
Den sista fasen innebär att företaget ska bygga en struktur för att underlätta kundens 
värdeskapande vilket, bland annat, innebär att skapa en förståelse kring hur tjänsten 
ska implementeras genom att ta ställning till olika perspektiv. Det är viktigt att vara 
medveten om olika aspekter som att företagets struktur och kultur kan påverka 
implementeringen av tjänsten. Implementering av en tjänsteinnovation är ofta en 
tidskrävande process och när det gäller samproduktion är distributionen ofta komplex. 
Därför kan en strategi vara att bygga ett nätverk för att få ut tjänsten till kunderna. 
Detta nätverk kan på så vis underlätta för företaget genom att låta andra aktörer 
leverera tjänsten till kunden. (Kristensson, et. al., 2014) 

2.5 Nätverk 
2.5.1 Nätverk som värdeskapande system 
Forslund (2013) menar att det önskade värdet ska skapas kan nätverk användas som 
ett värdeskapande system. Det centrala i ett sådant nätverk är att det finns en aktör 
som tar ansvar för att samordna handlingar som krävs för att uppnå det önskade 
värdet. Han tar även upp att värdet inte påverkas om aktörerna finns externt eller 
internt inom den egna organisationen, utan det som påverkar är att kunna 
tillhandahålla med resurserna som behövs vid det givna tillfället. (Forslund, 2013) 

2.5.2 Externa nätverk 
Företag i tillväxtekonomier är beroende av olika typer av nätverk när det gäller 
produkt eller organisatorisk innovation. Det gör att det måste skiljas på strategier för 
produkt- och organisationsinnovation och att dessa strategier ska utvecklas i olika 
kanaler. Externa affärsnätverk med många olika nätverkspartners ses som främjande 
för organisatorisk innovation eftersom ett externt affärsnätverk ger upphov till ett 
lager av resurser och kunskap som kan hjälpa en organisation. För att hitta rätt 
nätverkspartners och dra nytta av dessa måste företag optimera sin externa 
sökningsstrategi. (Youngok & Lui, 2015) 

2.5.3 Värdenätverk 
Värdenätverk bygger inte på någon stafettprocess utan i stället bygger ett 
värdenätverk på interna loopar där en viss aktör kan spela flera olika roller i nätverket, 
vilket också gör att de kan byta skepnad snabbare. Det eftersom kunskapstillväxten 
och kunskapstillgången ofta blir effektivare och snabbare. I ett nätverk eller i en 
nätverksekonomi blir alla aktörer inblandade vilket gör att aktörerna bli mer beroende 
av varandra. Faktorer påverkar alla aktörer men vissa faktorer bli mer påtagliga för 
några av aktörerna. (Hamrefors, 2014; Normann & Ramirez, 1993) 
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2.5.4 Positioner i värdenätverk 
Hamrefors (2014) nämner att det är viktigt att hitta rätt position i värdenätverket, 
således blir det en viktig uppgift för ledningen att hitta den rätta positionen i 
nätverket. Han menar även att det är viktigt för ledningen att arbeta på ett kraftfullt 
och proaktivt sätt ur ett strategiskt perspektiv för att uppnå denna position. Två 
positioner som kan vara att sträva efter är First och Second mover. First mover 
beskriver Hamrefors (2014) som en position där det kan dras nytta av att ingen 
tidigare varit i den positionen och möjligheten är då större att kunna skapa värde och 
affärer. Tidigare inträdet i positionen ger möjlighet till framgång på ett tidigare stadie, 
dock kan detta även göra det svårare att hitta affärsmöjligheter. Second Mover är 
motsatsen till First mover vilket innebär att tillfället att skapa värde eller möjligheter 
till affärer är begränsade. Dock ökar sannolikheten att kunna skapa värde eftersom 
andra hunnit före vilket ger möjligheter till att kunna dra nytta av den befintliga 
informationen. (Hamrefors, 2014; Expósito-Langa, Molina-Morales & Tomás-
Miquel, 2015) 

2.6 Externa kunskaper och kompetenser 
2.6.1 Delad vision externt 
Det finns ett signifikant samband mellan användandet av externa kunskaper, 
kompetenser och innovation som bekräftar att externa kunskapsnätverk skapar större 
möjlighet till innovation. Positioneringen i det externa kunskapsnätverket har en 
betydande påverkan på absorptionsförmågan av kunskapen. Något som även har en 
stark påverkan på absorptionsförmågan är företaget har en delad vision med de 
externa parterna. Expósito-Langa, Molina-Morales och Tomás-Miquel (2015) menar 
att en delad vision har en positiv påverkan på de interna resurserna för 
absorptionsförmåga. De menar även att den delade visionen har en positiv påverkan 
på företagets position i nätverket. Mustak (2014) lyfter även fram att i ett 
innovationsnätverk bestående av flera aktörer kan obalans sinsemellan uppstå då 
aktörernas visioner och mål kan skilja sig åt. Det kan leda till ineffektivitet då 
aktörerna i nätverket inte har en samlad riktning och deltar i nätverket med egen 
agenda. (Expósito-Langa et. al., 2015; Forslund, 2013; Mustak, 2014) 

2.6.2 Djup och bredd i externa samarbeten 
Ferreras-Méndez, Newell, Fernández-Mesa och Alegre (2015) menar att 
välutvecklade rutiner för absorptionsförmåga gör det enklare för företag att identifiera 
och ta tillvara på värdet och kunskaper som externa resurser kan bidra med. De tar 
upp två faktorer som har en påverkan på externa källor som kan tillföra kompetenser; 
djup och bredd. Ferreras-Méndez et. al., (2015) menar att för att framgångsrikt 
förvärva och tillämpa de externa kompetenserna är viktigt att ha djupa relationer med 
de externa aktörerna. De menar även att en bred öppenhet med många externa 
samarbeten inte är till en fördel utan ökar risken för kunskapsläckage som på så vis är 
en nackdel för organisatorisk innovation. (Ferreras-Méndez, Newell, Fernández-Mesa 
& Alegre, 2015; Mustak, 2014).  
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2.7 Absorberingsförmåga 
Det externa flödet av kompetenser och kunskaper anses vara betydande för strategiskt 
beslutsfattande samt innovationsframgångar. Eftersom samhället rör sig mot en 
kunskapsbaserad ekonomi innebär det att en effektiv absorptionsförmåga av externa 
kunskaper gör det enklare för företag att snabbare agera efter de snabbt förändrade 
marknaderna. (Rodan, 2005) Konstantinos, Papalexandris, Papachroni och Ioannou 
(2005) benämner även att det är betydande hur hög absorptionsförmåga av kunskaper 
företaget har för att hitta nya möjligheter till affärsmöjligheter samt ge snabb respons 
till kunderna och för att undvika kompetensbrist. (Konstantinos et. al., 2011) 
 
Enligt Moilanen, Östbye & Woll (2014) är små- och medelstora företag beroende av 
externa kunskaper för att skapa innovationer. Små- och medelstora företag har ofta 
begränsade resurser vilket innebär att interna innovationer som grundar sig på 
företagets forsknings- och utvecklingsavdelning kan vara för kostsamma och 
riskfyllda för företaget. Små företag är ofta mindre byråkratiska men mer flexibla i 
jämförelse med stora företag vilket är till fördel för att kunna inkludera externa 
kompetenser. Små- och medelstora företag som inte har en egen forsknings- och 
utvecklingsavdelning bör aktivt arbeta med absorptionsförmåga för att effektivisera 
och ta tillvara på det externa kunskapsintaget. De menar att det externa intaget av 
kunskaper har en större påverkan på innovationsförmågan i jämförelse med de som 
har en intern forsknings- och utvecklingsavdelning. Moilanen et. al., (2014) 
konkluderar att kunder är den enskilt viktigaste externa kontakten för ökad 
innovationsförmåga på företag som inte har en forsknings- och utvecklingsavdelning. 
 
Cohen & Levinthal (1990) tar upp fördelar med att ha en välutvecklad 
absorptionsförmåga och att absorptionsförmåga hjälper till att identifiera värdet av ny 
information. De menar att det är viktigt att företag tillägnar sig och investerar i 
möjligheterna till ökad förmåga att ta tillvara på och absorbera kunskaper och 
kompetenser för innovation och värdeskapande. 

2.7.1 Strategier för absorbering 
Organisatoriskt lärande är något som ofta används i strategisammanhang. Det innebär 
att företag och organisationer förändras genom lärande, inhämtande och 
tillvaratagande av kunskaper. Bengtsson och Kalling (2012) tar upp att feedback är en 
viktig del av lärande och menar på att detta ofta sker i en test och fel process. De 
menar att för att kunna få feedback är det viktigt att testa de nya lösningarna för att 
sedan få feedback på hur lösningarna tas emot av kunderna. Om lösningarna ger 
positiv feedback kan företaget fortsätta med den aktuella lösningen, tjänsten eller 
produkten. Vid negativ feedback är det viktigt att beteendet och lösningarna 
korrigeras och omprövas. Bengtsson och Kalling (2012) tar dock upp att det är viktigt 
för ett företag att systematiskt ta tillvara på feedbacken, trots positiv eller negativ 
feedback, och förvalta den på rätt sätt så den kan användas i syfte för organisatoriskt 
lärande och absorberandet av information. De menar även, för att systematiskt ta till 
vara på information, är informationssystem ett bra verktyg för att kunna analysera och 
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fånga upp det som är centralt i förhållande till verksamheten samt att det effektiviserar 
organisationsöversynen och förändringsarbete. (Bengtson och Kalling, 2012) 
 
Flour och Oltra (2013) menar att förmågan att kunna absorbera kunskaper och 
information är en komplex process och svår att kunna hantera. Men för att ha 
möjlighet att kunna hantera absorbering och tillvaratagandet av information och 
kunskaper är det viktigt att skapa ett samspel mellan olika interna faktorer. De menar 
att cheferna måste uppmärksamma potentialen av absorberingsförmåga för att kunna 
utforma rutiner och processer för att i nästa steg kunna värdera, omvandla och utnyttja 
informationen och kunskaperna. De menar på att dessa rutiner och processer måste 
utformas av företagen själva i förhållande till vilken bransch och produkt de arbetar 
med. (Flour och Oltra, 2013) 

2.7.2 IT och informationssystem för absorbering 
Små företag har, i förhållande till stora företag, annorlunda problem kring 
personalfrågor samt hur information tas tillvara. Små företag har ofta informella 
processer som inte är utformade med specifika rutiner och arbetssätt, vilket gör att 
chansen minimeras för att ta tillvara och absorbera information. Klaas, Samadini, 
Klimchak och Ward (2012) menar att även i små företag är det mycket viktigt med 
högpresterande system för att kunna hantera komplexiteten kring insamlandet och 
absorberandet av intern samt extern information. De menar att högpresterande system 
även är viktigt för att kunna skapa effektivitet internt samt att systemen främjar och 
effektiviserar kommunikationen intern samt externt, vilket kan leda till en större 
kunskapsbas. 
 
Forslund (2013) tar också upp vikten av IT-system och informationssystem i moderna 
organisationer. Han menar att IT-system och informationssystem är mycket viktiga 
för att kunna samla in detaljerad information från kunder samt integrera aktörer som 
befinner sig på olika geografiska platser, och på så sätt hantera informationen som 
krävs för att skapa just det värde som kunden vill ha. (Klaas et. al., 2012; Forslund, 
2013) 
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3. Metod 
Under tredje avsnitten av denna studie kommer vald metod att redovisas. 
Inledningsvis kommer studiens forskningsansats och forskningsmetod att redovisas 
följt av datainsamlingsmetoder, urval, bortfall, operationalisering och metod för 
analys. Slutligen kommer arbetsprocessen att redovisas samt pålitlighet, överförbarhet 
och metodkritik. 

3.1 Forskningsansats 
Denna forskning kommer att utgå från två olika forskningsansatser; analytisk induktiv 
forskningsansats samt aktionsforskningsansats. Bryman (2011) menar att analytisk 
induktion grundas på vetenskapliga frågeställningar, hypoteser och förklaringar av 
problemet. Det övergår sedan till insamling av empiriskt material. Alltså är den 
induktiva synen förhållandet mellan teori och praktik där teorin grundas på den 
insamlande empirin från de praktiska resultaten. (Bryman, 2011) Som tidigare nämnt, 
kommer denna forskning även ha en aktionsforskningsansats. Enligt Bryman (2011) 
är aktionsforskning en situation där forskaren och en klient samarbetar kring ett 
problem, där forskaren även blir en del av fältet. I denna forskning kommer 
författarna gå in i ett tätt samarbete med försäkringsföretaget vilket innebär att 
författarna kommer bli en del av företaget interna och externa omvärld. 

3.2 Forskningsmetod 
Denna studie har haft kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt. Enligt Bryman 
(2011) bygger kvalitativ forskning till större del på ord och inte på kvantifiering av 
insamlad data. Bryman (2011) tar upp sex steg som ses som viktiga inom kvalitativ 
forskning. Dessa steg har agerat mall, med viss modifiering, för arbetsprocessen och 
tillvägagångsättet i denna forskning. De sex steg som Bryman (2011) tar upp är; 
generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, 
insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport 
om resultat och slutsatser. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Det valdes att utgå opartiskt till tidigare forskning och teorier. Det för att skapa en 
systemförståelse för hur försäkringsföretaget arbetar och integrerar i funktionen med 
de externa entreprenörerna och kunder. Det inledande mötet med försäkringsföretaget 
gav upphov till primärdata. Primärdatan analyserades för att skapa en teoretisk 
bakgrund kring företagets problem. Dock formulerades de semistrukturerade 
intervjuerna opartiskt till primärdatan. De semistrukturerade intervjuerna 
formulerades utifrån hur försäkringsföretaget arbetar och integrerar i funktionen med 
de externa entreprenörerna och kunder. 
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Sekundärdata samt de primärdata som låg till grund för analysen, samlades in via 
diverse databaser. De databaser som användes var Discovery och Google Scholar. För 
att hitta relevant sekundärdata användes sökorden,”Customer value”, “open 
innovation”, “internal and external value”, “value networks” och “absorptive 
capacity”. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
I denna forskning har det genomförts semistrukturerade intervjuer för ytterligare 
insamling empiriskt material. Enligt Bryman (2011) innefattar semistrukturerade 
intervjuer en lista, intervjuguide, över specifika teman som ska granskas och beröras. 
Dock har intervjupersonen möjligheten till att forma sina svar på sitt egna sätt. 
Semistrukturerade intervjuer ger även forskaren möjligheten till att komma med 
följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden. (Bryman, 2011) Intervjuguiden 
utformades från operationaliseringen, se Bilaga 1. 

3.4 Operationalisering 
Inför insamlingen av empiriskt material genomfördes en operationalisering, vilket 
innebär att frågor och teman utformades från hypoteser och befintlig teori (Bryman, 
2011). Det ger författarna chansen att få en mer djupgående och relevant bild i 
förhållande till undersökningsområdet. Operationaliseringen består av tre huvuddelar 
som redovisas fullständigt i Bilaga 1. Operationaliseringen utformades opartiskt till 
primärdata, det eftersom hela studien bygger på en analytisk induktiv 
forskningsansats – se Bilaga 1. 

3.5 Urval 
Inför denna studie genomfördes ett sannolikhetsurval. Enligt Bryman (2011) är målet 
med sannolikhetsurval att minska urvalsfelet. Bryman (2011) menar att 
sannolikhetsurvalet görs på en slumpmässig grund, vilket innebär att man till stor del 
känner till relevansen kring urvalet. (Bryman, 2011) Målet med denna studie var att 
gå in i en konsultroll för att; skapa och undersöka organisatorisk förändring, 
effektivisering och värdeskapande genom innovation samt tillvaratagandet av 
information och kunskaper. Det gjorde att urvalet föll på ett företag som är på väg in i 
en förändringsprocess. Genom sannolikhetsurvalet kontaktades fem företag, tre som 
nyligen genomgått en förändring och två som är på väg in i förändringsfas. Urvalet 
resulterade i att studien genomfördes på ett litet företag inom försäkringsbranschen 
som är på väg in i utveckling- och expanderingsfas. 
 
Det genomfördes även ett sannolikhetsurval kring vilka anställda på 
försäkringsföretaget som skulle intervjuas. Urvalet av anställda på företaget 
resulterade i tre anställda med ansvarspositioner. De har generalistroller och på så vis 
kan de ge en överblick på hela organisationen och skapa systemförståelse. I studien 
har det även skett ett urval av externa entreprenörer för att skapa ytterligare 
systemförståelse. Dessa externa entreprenörer valdes på ett slumpmässigt sätt, av 
anställda på försäkringsföretaget, i förhållande av relevans till studiens syfte. 
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3.6 Metod för analys 
Analysen har utgått från ett hermeneutiskt synsätt, där tolkning av människors 
handlingar i förhållande till teori och metod är en central del (Bryman, 2011). Bryman 
(2011) tar upp att förståelse kring företaget i dess kontext är en väsentlig faktor för att 
på ett korrekt sätt kunna presentera data. Författarna har således designat 
intervjufrågor för att skapa en systemförståelse kring företaget och dess nätverk som 
studien berör för att på så sätt kunna tolka informationen utifrån företagets perspektiv. 

3.7 Arbetsprocess 
Som tidigare nämnt är Brymans (2011) sex steg grund för tillvägagångsättet i denna 
forskning, dessa steg redovisas i Figur 2. Placeringen av dessa sex steg har delvis 
modifieras för att effektivisera denna studie. Nedan redovisas dessa steg för att 
förtydliga och öka trovärdigheten av studien.  

Figur 1. Arbetsprocess 
 
Första steget, val av relevanta platser och undersökningspersoner, handlar om att 
göra ett urval av undersökningspersoner eller företag som är relevanta för 
undersökningsområdet för att kunna ge svar på forskningsfrågor och hypoteser 
(Bryman, 2011). I denna studie genomfördes ett sannolikhetsurval av företag som 
skulle kunna svara på forskningsfrågorna. Eftersom denna studie delvis har en 
aktionsforskningsansats, gjorde det att urvalet föll på ett företag där 
aktionsforskningen kunde genomföras samt kunde besvara studiens forskningsfrågor. 
Försäkringsföretaget kontaktades med telefon och e-post. Företaget visade intresse 
och det bokades in ett möte för att diskutera undersökningsområdet och se om 
försäkringsföretaget fortfarande var relevant för undersökningsområdet. 
 
Andra steget, generella frågeställningar, handlar om att formulera frågeställningar 
och forskningsfrågor utifrån hypoteser och undersökningsområdet. (Bryman, 2011). 
För att kunna formulera frågeställningar och hypoteser för denna studie samlades det 
in primärdata. Eftersom denna studie har en analytisk induktiv forskningsansats 
formulerades frågeställningar och hypoteser opartiskt i förhållande till primärdata. 
Det för att skapa en systemförståelse för hur försäkringsföretaget arbetar och 
integrerar i funktionen med de externa entreprenörerna och kunder. För att kunna 
genomföra insamlingen av empiriskt material utgjorde även grunden till 
operationaliseringen generaliserade frågor kring integration och funktionen för att 
skapa systemförståelse, se Bilaga 1. Trots den förutsättningslösa utgångspunkten gav 
det upphov till en teoretisk bakgrund, primärdata, efter det inledande möte med 
försäkringsföretaget, vilket gjorde att operationaliseringen och intervjufrågorna 
påverkades av primärdata. 
 

Urval	 Fråge-
ställningar	

Insamling	
av	data	 Tolka	data	

Koppling	
av	empiri	
&	teori	

Saman-
ställning	
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Tredje steget, insamling av data, handlar om att genom intervjuer eller observation 
kunna samla in empiriskt material (Bryman, 2011). Insamlingen av empiriskt material 
genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med; tre personer i ledningen, vice 
direktör, försäljningschef samt ansvarig för funktionen studien genomfördes på. Dessa 
personer valdes ut strategiskt för att skapa systemförståelse. Eftersom funktionen 
innefattar ett externt nätverk av aktörer valdes det även att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med fyra externa entreprenörer för att skapa ytterligare 
och djupare systemförståelse. Alla genomförda intervjuer spelades in för att 
säkerställa insamlandet av informationen. 
 
Fjärde steget, tolkning av data, handlar om att identifiera och tolka empiriskt material 
som är relevant i förhållande till undersökningsområdet och forskningsteman 
(Bryman, 2011). För att kunna identifiera och tolka materialet genomfördes 
transkribering och färgkodning. Färgkodningen gjordes utifrån kärnkategorier som 
utformades i operationaliseringen. 
 
Femte steget, begreppsligt och teoretiskt arbete, handlar om att koppla det empiriska 
materialet till sekundärdata som samlats in kring det relevanta undersökningsområdet. 
(Bryman, 2011) Det begreppsliga och teoretiska arbetet innefattar analysen av 
insamlat empiriskt material. Analysen innefattar selektiv kodning genom 
kärnkategorier och färgkodning. Det genomfördes insamling av sekundärdata genom 
sökningar på diverse olika databaser, se 3.3 Datainsamlingsmetod. Det femte steget 
innehåller även två delmoment; specificering av frågeställningarna och insamling av 
ytterligare data. (Bryman, 2011) Efter att första analysen var genomförd kunde 
forskningsfrågorna specificeras samt vissa slutsatser göras av studien och 
förändringsförslag. 
 
Sjätte steget, handlar om att de ovanstående stegen ska mynna ut i en rapport om 
resultat och slutsatser.  Rapporten har strukturerats efter Bryman (2011) syn på 
utformningen av en vetenskaplig rapport. (Bryman, 2011) Det arbetades kontinuerligt 
med rapporten under hela studiens genomförande. 

3.8 Etiska ställningstagande 
Enligt Langemar (2008) har forskaren ansvaret att på etiskt sätt behandla deltagarna 
och informationen i ett forskningsprojekt. Han menar att deltagarna i ett 
forskningsprojekt ska informeras om var och hur informationen hamnar och används 
samt att deltagandet i ett forskningsprojekt är frivilligt. (Langemar, 2008) Även 
Symon & Cassell (2012) menar att hur deltagarna i kvalitativ forskning berörs måste 
författarna också ta hänsyn till. 
 
Ett av de etiska ställningstaganden som denna studie ställdes inför var möjligheten till 
att fritt välja att vara med i forskningsstudien. Eftersom denna studie innefattade 
deltagandet av ett flertal externa källor avtalades det muntligt, innan varje intervju 
med deltagarna, om de vill delta i studien och även om de godkände att intervjuerna 
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spelades in för att säkerhetsställa tolkningen av den insamlande informationen. I 
kontakt med deltagarna godkände de sitt respektive deltagande och inspelning av 
intervjun. 
 
Ett annat etiskt ställningstagande i studien är möjligheten till anonymitet. Eftersom 
studien gjordes med huvudfokus på en funktion i försäkringsföretaget klargjordes det 
först om försäkringsföretaget ansåg sig vilja vara anonymt i denna studie men efter en 
diskussion med vice direktören på företaget så ansågs det inte vara missgynnade att 
nämna försäkringsföretaget namn i denna studie. Men eftersom studien gjordes på 
endast ett företag valdes det att hålla de anställda anonyma på grund av den 
hierarkiska ordningen i företaget. Denna studie innefattade även externa parter till 
företaget och dessa valdes också att hållas anonyma på grund av att inte studien ska 
påverka det befintliga samarbetet mellan företaget och de enskilda entreprenörerna. 

3.9 Pålitlighet 
Enligt Bryman (2011) innebär pålitlighet i vilken utsträckning undersökningen kan 
upprepas. Bryman (2011) menar att pålitligheten ofta är låg i kvalitativa 
undersökningar på grund av att det är omöjligt att frysa en social miljö och 
betingelser. (Bryman, 2011) Denna studie genomfördes på ett företag som är i en 
expanderings- och förändringsfas och som agerar i en bransch som nyligen har 
genomgått en förändring. Eftersom det valdes att arbeta efter en kvalitativ metod, där 
intervjuer genomfördes, ökade det svårigheten med att frysa miljön. Dessutom är det 
sannolikt att intervjupersonerna är påverkade av omständigheter i privatlivet och 
omvärlden. Under dessa omständigheter är pålitligheten av denna studie låg samt gör 
det också svårt att kunna genomföra studien igen och chansen att få samma resultat är 
mycket låg. 

3.10 Överförbarhet 
Enligt Bryman (2011) innebär överförbarhet i vilken utsträckningen undersöknings-
resultaten kan generaliseras och sedan överföras till andra situationer (Bryman, 2011). 
Eftersom denna studie har utförts på ett företag inom en liten och nischad bransch, 
som även är i en expanderings- och förändringsfas, gör det att överförbarheten av 
denna studie är låg eftersom resultaten av den till stor del endast kommer att kunna 
nyttjas av försäkringsföretaget och det externa nätverk som studien är genomförd på. 

3.11 Metodkritik 
Kvalitativa metoder bygger ofta på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad 
som är viktigt och betydande samt det personliga förhållande som byggs upp med 
undersökningspersonerna. Det gör att de kvalitativa resultaten ofta blir subjektiva. 
(Byman, 2011) Denna studie har trots detta kunnat hantera uppfattningarna på ett 
systematiskt sätt och på så sätt har författarna kunnat förhålla sig till studien på ett 
objektivt sätt. Hade studien haft större tidsutrymme och inte varit genomförd under en 
tidsperiod då undersökningspersonerna varit distanserad, på grund av ledigheter eller 
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resande, hade troligtvis studien blivit mer subjektiv eftersom kontakten med 
försäkringsföretaget hade blivit längre och mer personlig. 
 
Möjligheten att kunna replikera studien går att ifrågasätta. Enligt Bryman (2011) är 
det omöjligt att frysa en social miljö och betingelser samt att i kvalitativ forskning är 
forskaren det viktigaste redskapet eftersom forskaren registrerar och observerar 
baserat på sina egna intressen. (Bryman, 2011) Denna studie utfördes på ett företag 
som, redan innan studien, hade påbörjat ett förändringsarbete som gör att metodiken 
för denna studie går att ifrågasätta gällande möjligheten till att replikera den. Syftet 
med studien är baserat på författarnas gemensamma intresse för förändringsarbete och 
värdeskapande vilket gör att möjligheten för att replikera studien kan ifrågasättas 
ytterligare. 
 
Även studiens generaliseringsbarhet går att ifrågasätta. Bryman (2011) tar upp att i 
kvalitativa studier är det inte säkert att intervjupersonerna är utvalda på ett 
slumpmässigt sätt samt att själva genomförandet av intervjuerna kan påverkas av 
externa omständigheter. (Bryman, 2011) Urvalet av företag och intervjupersoner i 
denna studie baserades på ett sannolikhetsurval och personerna som intervjuades 
valdes utifrån forskarnas intressen och på så sätt påverkades även omständigheterna 
av studien. Hade urvalet skett slumpmässigt hade generaliseringsbarheten ökat. 
Bryman (2011) tar upp att forskarnas egenskaper såsom ålder, kön, personlighet samt 
intressen kan påverka de externa omständigheterna. Dessutom kan intervjupersonerna 
ha påverkas av externa omständigheter på ett personligt plan vilket kan ha gjort att 
svaren blivit missvisande och på så sätt gör det svårt att generalisera och överföra 
resultaten till andra sociala situationer. 
 
Trovärdigheten av studien kan även den ifrågasättas eftersom det genomfördes ett 
flertal intervjuer i denna studie kan den sociala verkligheten ha påverkat resultaten 
och den insamlade data. På grund av tidsramen och tidsbristen hos deltagarna i denna 
studie kunde inte det transkriberade materialet skickas ut till respektive deltagare. Om 
detta hade hunnits med hade deltagarna kunnat korrigera respektive intervjumaterial 
så att författarna kunnat minimera antalet missförstånd i intervjumaterialet och på så 
vis stärka trovärdigheten för studien.  
 
Bryman (2011) menar på att det är viktigt att studien och metoden leder till att 
deltagarna får bättre möjlighet till åtgärder och att vidta dessa för förändring. På så 
sätt får studien även en hög taktisk autenticitet och påverkar studiens äkthet. (Bryman, 
2011) Denna studie har lyft fram förändringsförslag och problem som kan ge bättre 
möjligheter till åtgärder för försäkringsföretagets effektivitet, vilket har ökat den 
taktiska autenticiteten på studien. Bryman tar även upp pedagogisk autenticitet. Han 
menar att pedagogisk autenticitet kan bedömas på hur studien kan ha bidragit till att 
de olika deltagarna i studien får lämpligare bild på hur andra i aktörer i miljön 
upplever saker och ting. (Bryman, 2011) 
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I denna studie har den pedagogiska autenticiteten kunna vara högre och på så sätt ökat 
äktheten av studien. Den begränsade tidsramen för denna studie innebar också att det 
externa nätverket, bestående av ett femtiotal entreprenörer, som till stor del låg till 
grund för detta arbete inte kunde intervjuas. I denna del av arbetet hade en kvantitativ 
metod varit fördelaktig för att få in en generaliserad bild av åsikter från nätverket. I 
avsaknad av detta ser författarna att den pedagogisk autenticitet minskar, dock anses 
studiens äkthet vara hög på grund av omfattningen.   
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4. Empirisk samanställning 
Under fjärde avsnittet i denna studie redovisas resultaten från de genomförda 
intervjuerna. Först kommer de olika respondenternas positioner och företaget att 
redovisas följt av den insamlade empirin och resultaten från intervjuerna kommer att 
redovisas i rubriker som rangordnats efter rubrikerna i den teoretiska referensramen.  

4.1 Försäkringsföretagets kultur 
Efter lagförändring, som nämns i inledningen, har försäkringsföretaget påbörjat ett 
förändringsarbete. Respondent B menar att denna förändring har medfört ett nytt 
arbetssätt inom företaget eftersom företaget måste anpassa sig efter lagförändringen 
och därför inleddes ett försök att transformera företaget till att vara mer säljande där 
det viktiga är att ta reda på vad kunden vill ha. Respondent B tar upp att 
försäkringsföretaget inledde förändringsarbetet med att fokusera på kulturen inom 
företaget. Efter att försäkringsföretaget blivit medvetna om att den interna självbilden 
var missvisande behövdes åtgärder genomföras. En konsult anlitades för att stötta 
påbörjandet av företagets förändringsarbete. Fokus har initialt varit på att stärka den 
positiva känslan i företaget för att, i nästa skede, förmedla den vidare till kunderna. 
Respondent B menar att förändringsarbetet nu visar bra resultat av att företaget arbete 
med att skapat en positivare kultur. 

4.2 Respondenter 
Intervjuerna som genomfördes på försäkringsföretaget gjordes med flera 
respondenter, Respondent A, B och C. Dessa respondenter har olika positioner inom 
företaget. (Intervju, Respondent A–C, 2015) Respondenterna har ansvar för 
förändringsarbete och dagliga operativa arbetsprocesser. Övriga intervjuer 
genomfördes med externa entreprenörer som ingår i det nätverk i funktionen, (se 1.5 
Avgränsning). I de externa entreprenörernas arbete ingår att ha kontinuerlig kontakt 
med försäkringsföretaget. De entreprenörer som intervjuades var ifrån Stockholm, 
Västerås och Göteborg (Intervju, Externa Entreprenörer A–D, 2015). 

4.2.1 Respondent A-C 
Respondent A har en hög position i försäkringsföretaget och arbetar till stor del med 
förändringsarbetet, att bygga en förnyad organisation och med att utveckla 
kundupplevelsen av företaget. Respondenten har även varit verksam i arbetet med den 
förnyade kulturen i försäkringsföretaget och har därutöver generaliserade 
arbetsuppgifter för att leda företaget. 
 
Respondent B har också en hög position i företaget och har arbetat på företaget i cirka 
tio månader. Respondentens arbetsuppgifter på företaget är; operativt säljarbete, 
utveckling av en säljande kultur samt strategiskt arbete med försäljning. 
Respondenten arbetar även med utveckling av produkter och tjänster för företaget. 
 
Respondent C har arbetat på försäkringsföretaget i fyra år och arbetsuppgifterna har 
varit varierande. Respondenten har arbetat som affärsutvecklare; omförhandlat och 
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tecknat nya samarbetsavtal, arbetat med företagets utbildning och även varit ansvarig 
för processen rörande externa entreprenörer. Processen och nätverket med de externa 
entreprenörerna var i uppstartsfas när respondenten C började arbeta på företaget och 
nätverket har till stor del byggts upp av respondenten. Kontakten med de externa 
entreprenörerna inom processen med de externa entreprenörerna, exempelvis 
operativa ställningstaganden och förslag om förbättring kring samarbetet, görs av 
respondent C.  

4.2.2 Externa entreprenörer 
De externa entreprenörerna som intervjuats har, i relationen med försäkringsföretaget, 
varierande omfattning av kontakt i deras dagliga arbete. Procenten som 
entreprenörerna arbetade tillsammans med försäkringsföretaget är: 

• extern entreprenör A, cirka tjugofem procent 
• extern entreprenör B, cirka tjugo procent 
• extern entreprenör C, cirka tio procent 
• extern entreprenör D, cirka femtio procent. 

 
De externa entreprenörer som intervjuades är småföretagare där några är 
enmansföretagare och en är anställd på ett större entreprenadföretag. 

4.3 Värdeskapande 
4.3.1 Rykte 
Respondent B och Respondent C menar att försäkringsföretagets rykte inte är positivt 
och att ryktet säger att de inte betalar ut någon ersättning från försäkringarna. Det 
påpekas att värdeskapande är något som företaget inte har lyckats med vilken anses 
negativt men de säger också att det finns potential för att stärka varumärket. Det har 
inte fokuserats på vad som är värdeskapande för kunden utöver de minimikrav som 
finns och Respondent A menar på att de inte har processer för att ta reda på kundernas 
behov. 
 
Respondent A menar att försäkringsföretaget inte har fokuserat på värdeskapande mot 
kunden. Respondenten menar att det genom samarbeten med de externa 
entreprenörerna skapas ett värde då de externa entreprenörerna redan kan ha anpassat 
arbetet för att uppfylla lagkraven i den lagstiftning som finns. Genom att nyttja detta 
samarbete skapas ett värde för byggherren, alltså kunden. Det finns ett värde i att 
uppfylla dessa krav som är på en basnivå. 
 
Respondent A menar att det finns utrymme för att identifiera kundens behov och att 
därmed få bra underlag till att skapa värde till tjänsten utöver lagkraven. För att skapa 
detta värde utöver lagkraven måste försäkringsföretaget göra en prioritering av 
resurser för arbetet med att hitta ett behov och sedan tillfredsställa det med en 
försäkring. (Intervju, Respondent A, 2015). 
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4.3.2 Strategi och kundens behov 
Respondent A menar att det är komplext att identifiera kundens behov men att 
företaget många gånger kan se kundens behov genom att känna till företagets och 
kundens omvärld. Respondenten tar även upp att de med vetskapen om att tio procent 
av byggföretagen går i konkurs varje år kan dra slutsatsen att försäkringen ger kunden 
en trygghet vid eventuell konkurs av en entreprenör. Med den strategi som finns 
gällande värdeskapande för kunden har företaget de senaste åren arbetat med att skapa 
värdeord och att tänka på kundnöjdhet (Intervju, Respondent C, 2015). Respondent B 
menar att företaget, trots en outtalad strategi, kunnat se kundens behov och behov av 
mervärde genom att kartlägga olika målgrupper. 
 
Respondent B säger att försäkringsföretaget, för att förstå kundens behov, själva 
tolkar dessa behov. Respondent B menar att det kan ge en felaktig bild av kundens 
behov. Respondent B uttrycker sig på följande sätt gällande förståelse av kundens 
behov: 

 
”Vi tycker oss kunna se att det här borde vara deras behov men egentligen så har vi 

ju inte stämt av och fått bevis för att det verkligen är så.”  
(Intervju, Respondent B, 2015) 

 
Respondent C menar att det finns ett nytt tankesätt inom organisationen gällande 
förståelsen för kundens behov och idag är företaget mer lyhörda på kunden. Tidigare 
har företaget själva bestämt vad kunden behöver och vad den tycker. Respondent C 
nämner att kundkontakten efter ett avslutat uppdrag är näst intill obefintlig. 
Försäkringsföretaget genomför försäljningen av försäkringen mot kund. Därefter tar 
den externa entreprenören över kommunikation med kunden som upphör med 
försäkringsföretaget. En av entreprenörerna har upplevt att kunden saknar det 
personliga bemötandet i ett tidigare skede. Extern entreprenör C upplever att när 
arbete ska utföras hos kund, är det fördelaktigt att kunden har förkunskaper. 
 
Då det finns olika behov hos olika kunder menar Respondent B att det finns utrymme 
för flexibilitet i sättet att bemöta kunden. Idag finns i princip ingen flexibilitet i 
företagets försäkringar vilket beror på att det är en massprodukt och därmed är det, 
per definition, svårt att ha flexibilitet i tjänsten (Intervju Respondent A, 2015). De 
kunder som söker tjänster som inte ingår i försäkringsföretagets erbjudande får vända 
sig direkt till den externa entreprenören på grund av att de tjänster som inte erbjuds är 
svåra att prissätta (Intervju, Respondent C, 2015). Extern entreprenören A tror att en 
konsultation för kunden, som anlitar försäkringsföretaget inför en byggnation, är ett 
sätt att presentera viktig och nödvändig information att ha i åtanke för kunden. Det 
skulle också skapa ett mervärde för kunden, inför kommande projekt, om 
försäkringsföretaget vid samma tillfälle passar på att även dela med sig av 
erfarenheter från tidigare projekt. Vidare påpekar extern entreprenör A att 
försäkringen och uppdraget i sig är svårt att ändra på eftersom det är något som 
kunden måste ha, men att det går att hitta andra saker att inkludera. Även vid köp av 
ett nyckelfärdigt hus uppstår situationer där beslut krävs och för den som inte har 
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vana inom branschen kan det exempelvis vara svårt att förstå vad som är avtalat i 
köpekontraktet innebär. Extern entreprenör A drar således slutsatsen att rådgivning 
från företagets sida skulle vara positivt för kunden. 

4.3.3 Värde mellan försäkringsföretaget och externa entreprenörer 
Ett flertal externa entreprenörer menar att en positiv faktor gällande samarbetet 
mellan entreprenörerna och försäkringsföretaget är att företaget sköter en del av 
jobbet. Detta innebär att de externa entreprenörerna inte behöver arbeta med, bland 
annat, försäljning och fakturering. (Intervju, Extern entreprenör A, C & D, 2015) 
Några av entreprenörer nämnder dock att de upplever ersättningen för uppdraget som 
dålig i förhållande till när kunden vänder sig direkt till entreprenören. (Intervju, 
Extern entreprenör A, B & C, 2015) Något som entreprenör C ser som positivt är det 
kunskapsutbytet mellan individer som uppstår vid branschspecifika evenemang som 
till exempel försäkringsföretagets egen branschdag. Detta evenemang skapar 
möjlighet till diskussioner med individer som annars inte skulle träffas, enligt 
entreprenör C. 
 
Respondent C lyfter fram ett önskemål gällande lojalitetskänsla i samarbetet. Som 
exempel nämner Respondent C att det finns önskemål från försäkringsföretaget att 
den externa entreprenören tar in uppdrag via försäkringsföretaget även om kunden har 
första kontakt direkt med den externa entreprenören angående ett uppdrag. 
Respondent A anser att det behövs en tydligare kontroll över de externa 
entreprenörerna och att det kanske skulle vara effektivare att arbeta med ett färre antal 
för att tillsammans arbeta fram ett gemensamt koncept. Samtliga externa 
entreprenörer utför uppdraget från kund på samma sätt oavsett om uppdraget är 
tilldelat från försäkringsföretaget eller om det kommer direkt till entreprenören 
(Intervju, Extern entreprenör A-D, 2015). 

4.4 Nätverket 
4.4.1 Företagets syn på nätverket 
På grund av ett mindre lyckat samarbete har en avgränsning av externa 
samarbetspartner gjorts, vilket beskrivs mer utförligt nedan. Respondent A anser att 
de externa entreprenörerna bör representera försäkringsföretaget i större utsträckning 
när de har kundkontakten. Då arbetet inom funktionen med de externa 
entreprenörerna har en reglerad aspekt, i form av att det arbete som utförs innefattar 
särskilda lagar som måste följas, finns det ytterst lite utrymme för förändring inom 
just det området. Ett förslag gällande de externa entreprenörerna, som samtliga 
respondenter inom försäkringsföretaget ser som positivt och som också kan bidra till 
att förbättra synen på företaget, är ett förslag om att utforma en kundrådgivande roll 
för dem. (Intervju, Respondent C, 2015). 

4.4.2 Externa entreprenörernas syn på nätverket 
De externa entreprenörernas syn på samarbetet inom nätverket varierar något 
sinsemellan. Av de externa entreprenörerna som intervjuades var endast extern 
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entreprenörerna B negativ till samarbetet, övriga tre ställde sig positiva till 
försäkringsföretaget som samarbetspartner inom nätverket. Det var enbart en av dem 
som uttryckligen nämnde hela nätverket i en positiv bemärkelse och grundade sin 
åsikt specifikt på den branschdag som tidigare nämnts. Resterande externa 
entreprenörer tycktes inte se samarbetet vara ett tvåvägs samarbete utan ser det mer 
som att försäkringsföretaget enbart nyttjar dem för konsultation av den externa 
entreprenörens tjänster. I de fall då konsultation sker via försäkringsföretaget är 
förtjänsten av uppdraget mindre i förhållande till de enskilda uppdrag som den 
externa entreprenören själva ansvarar för. Samtliga externa entreprenörer anser att de 
inte får tillräcklig ersättning för att täcka de merkostnader som uppstår i pågående 
kundprojekt där uppdraget utökas. Extern entreprenör D nämner att vissa kunder vill 
ha ett utökat uppdrag med rådgivningstid och att det skulle kunna genomföras, dock 
under förutsättning att den extra tid som tillkommer också betalar sig. De externa 
entreprenörerna A, C och D var öppna för att utveckla kringtjänster tillsammans med 
försäkringsföretaget. De säger också att det då behöver klargöras och bli tydligt om 
hur samarbetet ska fungera och fördelas sinsemellan både vad gäller ansvar och 
intäkter. 

4.4.3 Externa samarbeten 
Respondent A tar upp att försäkringsföretagets enda externa samarbetet sker med de 
externa entreprenörerna via befintligt nätverk som består av ett flertal entreprenörer. 
Respondenten tycker att dessa samarbeten, i dagens läge, måste stärkas och att det 
måste skapas en balans mellan flexibilitet och kontroll samt att mängden externa 
entreprenörer eventuellt bör minskas för att kunna skapa denna kontroll. Respondent 
A menar att de externa entreprenörerna, till största del, utför uppdragen utifrån 
protokoll som styrs och är strukturerade utifrån befintlig lag. Det skulle vara en fördel 
i uppdragen om de externa entreprenörerna ingår i en mer rådgivande roll. 
 
“Vi behöver ha tydligare kontroll över de vi jobbar med och då är det nog lättare att 

börja med ett mindre antal” 
(Intervju, Respondent A, 2015) 

 
Respondent B som är relativt ny i företaget har därför en generell syn på det externa 
samarbetet. Trots den generella synen anser respondenten att samarbetet är mycket 
viktigt för företaget. Respondenten menar att företaget inte har speciellt mycket 
kontroll över de externa entreprenörerna och förklarar att de externa entreprenörerna 
inte ser på samarbetet på samma sätt som försäkringsföretaget. Respondenten anser 
att samarbetet kan bli bättre och effektivare men menar även att respondenten själv 
inte kan bedöma om det externa samarbetet med entreprenörerna lever upp till 
sammanhanget. Det finns även en mängd förbättringsmöjligheter och att flexibilitet är 
något som kan ligga till grund för ett bättre samarbete, nämner Respondent B. 
 
Respondent C menar att de externa kompetenserna företaget använder sig av omfattas 
av nätverkets entreprenörer samt en reklambyrå och andra externa samarbeten med 
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spetskompetens. De externa entreprenörerna i det befintliga nätverket besitter oftast 
den spetskompetensen som täcker flera av företagets intressen. Respondenten menar 
att de samarbetsavtal som upprättas med de externa entreprenörerna är identiska. 
Samarbetet fungerar generellt bra men det har uppstått situationer då externa 
entreprenörer exkluderats från nätverket. Eftersom de externa entreprenörerna har den 
närmaste kundkontakten är det viktigt att de dels har kompetens och utbildning samt 
är certifierade för att kunna utföra de arbetsuppgifter som de externa entreprenörerna 
ska tillhandahålla. Då företaget introducerade tjänsten fanns, enligt Respondent A, 
ingen reglering av vilka externa entreprenörer som anlitades. Respondent C menar 
även att det är viktigt att de har en social kompetens och representerar företaget på ett 
bra sätt. Det är på grund av brist på den sociala kompetensen som flera entreprenörer 
har blivit utbytta eller exkluderade från nätverket. Samma åtgärder har vidtagits för 
entreprenörer som varit otillgängliga för kunden vid ett flertal tillfällen (Intervju, 
Respondent C, 2015). 
 
Respondent A, B och C tar upp att nätverket med de externa entreprenörerna är viktigt 
men att det styrs av lagar och protokoll. Det innebär, från kundens perspektiv, att de 
externa entreprenörerna endast ses som ett måste, värdet av deras arbete blir uppfyllt 
av att endast uppfylla de punkter som finns i protokollet och på så sätt följs också 
lagen. Samtliga respondenter menar att det finns mycket att utveckla i dessa 
samarbeten genom flexibilitet och kontroll och på så sätt öka värdet för företaget och 
de externa parterna. (Intervju, Respondent A, B & C, 2015) 
 
Extern entreprenör A, C och D ser samarbetet som viktigt för var och en av dem som 
enskilda entreprenörer. Entreprenörerna menar att samarbetet fungerar effektivt 
eftersom försäkringsföretaget gör allt förarbete för de enskilda entreprenörerna och på 
så sätt effektiviseras deras arbetsuppgifter. De anser även att det känns tryggt och 
smidigt att arbeta med ett större företag som en extern samarbetspart. (Intervju, 
Extern entreprenör A, C & D, 2015) 
 

“Det kommer ju bara ett mail från företaget där det står att dom har utsett mig som 
extern entreprenör, och då är det pang! Det ligger i mailboxen så öppnar jag det och 
så är det klart. Jag diskuterar ju inte priser eller någonting med kunder utan det där 
är ju klappat och klart. Det kan ju vara så att om jag träffar en kund eller att någon 
kontaktar mig och då får jag sitta och ha en prisdiskussion eller diskutera vad som 

ingår och hur man lägger upp det och allt. Så bortsett från att det är sämre betalt så 
är det ett mycket enklare jobb om man ser det så. I och med att arbetsuppgiften är 

exakt likadan i slutändan” 
(Intervju, Extern entreprenör A, 2015) 

 
Entreprenör B ser inte att samarbetet är gynnsamt i och med att samarbetsavtalet gör 
att det är sämre betalt. Entreprenören anser att det är ett smidigt samarbete men att 
hela arbetet skulle kunna genomföras på egen hand och på så vis tjäna mer pengar.  
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Entreprenör B ser egentligen företaget som en annan spelare, konkurrent, på 
marknaden och inte som en samarbetspartner. (Intervju, Extern entreprenör B, 2015) 

4.5 Absorberingsförmåga 

4.5.1 Information från kunder 
Respondent A anser det är viktigt att ta tillvara på information från kunderna för att ha 
bästa underlag för att skapa värde för kunden och på så sätt öka värdet för företaget. 
Respondent A menar att det är något försäkringsföretaget måste arbeta med och det är 
ett första steg i det påbörjade förändringsarbetet på företaget. Idag finns det inte några 
speciella rutiner för att ta tillvara på information från kunderna förutom när det 
handlar om specifika kundklagomål, där det finns upprättade rutiner.  
 

“Vi har varit dåliga på att systematiskt ta vara på information från kunderna. Den 
finns i våra huvuden egentligen” 
(Intervju, Respondent A, 2015) 

 
“Vi tycker oss kunna se att det här borde vara deras behov egentligen så vi har ju inte 

stämt av och fått bekräftat att det verkligen är så” 
(Intervju, Respondent B, 2015) 

 
Respondent B menar att informationen företaget får in, kring kunderna och deras 
behov, till största del är företagets egna tolkningar. Respondent C tar dock upp att 
företaget håller på att ta fram rutiner för hur företaget ska ta tillvara på feedbacken. 
Respondent C menar att möten i den nya försäljningsavdelningen och andra 
grupperingar i företaget ska ge upphov och möjlighet att lyfta insamlad feedback och 
försöka skapa rutiner. Respondent C berättar att det inte finns några specifika IT- och 
affärssystem för hanteringen kring tillvaratagandet av information från kunderna. 
 

“Genom vårt nöjdkundindex. Det är ett sätt för att stämma av vad kunderna tycker 
om oss. Sen är det fortfarande så att vi är ju en ganska lite organisation, vi är 23 

personer totalt så vi behöver inte bygga stora system för att det ska fungera utan vi 
har våra grupper”  

(Intervju, Respondent C, 2015) 

4.5.2 Information och kunskaper från samarbeten 
Respondent A menar att de externa entreprenörerna kan ha bra och relevant 
information, som inte tas till vara, om kunder och dess samarbete mellan 
försäkringsföretaget och entreprenörerna. Respondenten säger också att det inte finns 
några systematiska rutiner för att ta tillvara på information från dessa 
samarbeten.  Respondent B bekräftar även avsaknaden av feedback från de externa 
entreprenörerna och menar på att det inte är något försäkringsföretaget i dagsläget 
sammanställer. 
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Respondent C menar att relationen till de olika externa entreprenörerna skiljer sig och 
att med vissa av entreprenörerna sker all kontakt sporadiskt över telefon på grund av 
geografiska orsaker. Respondent C menar också att uppföljningen är alldeles för dålig 
idag, både om kunder och om det externa samarbeten med de olika entreprenörerna. 
Respondent C tar även upp att det inte nyttjas några gemensamma affärssystem med 
de externa parterna där de kan rapportera och lämna information. De externa 
entreprenörerna uppfyller idag endast vad bygglagen säger och inget mer. (Intervju, 
Respondent C, 2015) 
 
“Jag har än idag knappast pratat med en kund efter att vi har slutfört vårt uppdrag, 
kunden kontaktar inte heller oss och säger att det gick jättebra. Möjligtvis att kunden 

ringer någon gång och säger att det inte gick bra”  
(Intervju, Respondent C, 2015) 

 
“Det är ingen större skillnad på̊ det. Min roll är vad min roll är. Så om jag jobbar 
mot företaget eller direkt mot kunden, det spelar ingen roll, arbetsuppgifterna är 

desamma”  
(Intervju, Extern entreprenör A, 2015). 

 
Det bekräftas av extern entreprenör B som uttrycker att arbetsuppgifterna i relationen 
med kund inte skiljer sig nämnvärt i den roll de har i samarbetet med 
försäkringsföretaget när de äger uppdraget eller när de själva driver och äger 
uppdraget. Dock har försäkringsföretaget enligt extern entreprenör D valt att utöka 
platsbesöken med ytterligare ett besök.  
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5. Analys 
Under femte avsnittet i denna studie presenteras analysen. För att skapa en tydligare 
struktur på den kvalitativa analysen, kommer analysen att redovisas utifrån rubriker 
som är relevanta till teori och empiri. 

5.1 Värdeskapande 
Respondent A, B och C tar upp att försäkringsföretaget tidigare haft ett dåligt rykte 
och de är medvetna om att det påverkat deras möjligheter till värdeskapande men nu 
arbetar de för att förbättra ryktet. Det bekräftar att försäkringsföretaget är medvetna 
om sina brister och, enligt författarna, arbetar de efter Fernádez Sánches & Sotorio 
(2007) och Roberts & Dowling (2002) syn på att rykte har en påverkan på 
värdeskapande och marknadsposition. 
 
Respondent A menar att det genom samarbete med de externa entreprenörerna skapas 
ett värde för kunden när entreprenörens arbetsinsats garanterar att uppdraget uppfyller 
de lagkrav som finns gällande tjänsten. Respondenten menar vidare att det finns 
utrymme för att skapa ett ytterligare värde utöver att uppfylla de lagkrav som finns 
och det är genom att identifiera kundens eventuellt ytterligare behov. Idag tycker sig 
försäkringsföretaget själva ha förståelse för vad kunden har för behov gällande denna 
funktion men den förståelsen grundar sig inte på att försäkringsföretaget har studerat 
kunden för att förstå kundens dolda behov. Försäkringsföretagets kundförståelse har 
istället formats internt i organisationen men också med hjälp av att studera 
marknaden. (Respondent B) 
 
Vargo et. al., (2008) talar om tjänstedominant logik och hävdar att värde alltid uppstår 
mellan företaget och kunden genom utbyte av resurser och kunskaper. Enligt 
Kristensson et. al., (2014) är det en förutsättning att förstå kundens latenta behov för 
att värde ska kunna skapas. Således är försäkringsföretagets bild av värdeskapande för 
kunden inte delad med de teorier som Vargo et. al., (2008) och Kristensson et. al., 
(2014) presenterar. 

5.2 Kundförståelse 
Respondent B uttrycker att försäkringsföretaget tycker sig själva se vad kundens 
behov är men att det egentligen inte är hela bilden av vad som är kundernas behov. 
Respondent C tar upp att respondenten tycker att försäkringsföretaget redan idag är 
lyhörda för kunden. Det påpekas dock att det inte, från försäkringsföretagets sida, sker 
någon kommunikation med kunden efter att den externa entreprenören har tagit över 
kundkontakten, vilket sker i samband med den första fysiska kundkontakten som 
uppstår mellan den externa entreprenören och kunden. 
 
Respondent A tar upp att det finns en komplexitet i att identifiera behov hos kunden 
men att försäkringsföretaget upptäcker behov genom att analysera marknaden. Det 
nämns också att det idag inte finns något sätt för försäkringsföretaget att ta reda på 
vad som är värdeskapande för kunden. (Respondent A) 
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Respondent B tar upp att de idag har identifierat målgrupper vilket har skapat 
möjlighet att se kundens behov. Att arbeta med ett inifrån-ut tänk innebär att 
försäkringsföretaget inte skapar sig en korrekt uppfattning om kundens behov. Det 
avvisar att försäkringsföretaget arbetar efter Kristensson et. al., (2014) syn på att 
företag kan skapa sig en förståelse kring kundens behov genom att noggrant studera 
marknaden. Kristensson et. al., (2014) tar även upp att det inte finns samma behov av 
kundinvolvering i dess kontext gällande inkrementella innovationer som vid radikala 
men att det är viktigt att en kommunikation med kunden finns. De avvisar även att 
försäkringsföretaget arbetar efter Hamrefors (2014) syn på att försäkringsföretaget 
behöver ha en djup förståelse för situationen, för att upptäcka en ej uttalad känsla och 
skapa en förståelse kring kundens behov samt känslor. 

5.3 Strategi och organisering 

5.3.1 Strategier och rutiner i nätverket med entreprenörerna 
Respondent A beskriver att försäkringsföretaget inte arbetar systematiskt med några 
specifika strategier och rutiner för vidare samarbete de externa entreprenörerna eller 
för att ta tillvara på information från kunder kring funktionen med externa 
entreprenörer. Respondenten menar att den information och de strategier som finns 
endast finns i medarbetarnas huvuden. Dock tar respondenten upp att det finns rutiner 
för kundklagomål men säger också att det inte finns rutiner som beskriver hur dessa 
klagomål kan används i arbetet med strategier och beslutsfattande. Detta bekräftas 
också av respondent C som menar att, på grund av försäkringsföretagets storlek, 
behövs det inga specifika rutiner eller strategier utan företagets befintliga grupper kan 
användas som bollplank för information eller feedback som kommer 
försäkringsföretaget till handa. Respondent A och C menar att det genomgående inte 
finns specifika rutiner och strategier när det gäller vidare samarbete med externa 
entreprenörer eller för att ta tillvara på information från kunder utan de menar på att 
de arbetar med lyhördhet för detta. Det dementerar att försäkringsföretaget delar Da 
Silva et. al., (2010) och Bengtsson & Kalling (2012) syn på strategi och strategi som 
process eftersom försäkringsföretaget inte tar tillvara på extern information kring 
företagets omvärld som påverkar dess beslutsmodeller och strategin som utformas 
efter verkliga händelser i företagets omvärld. 

5.3.2 Öppen innovation som strategi 
Respondent C nämner att mer lojalitet efterfrågas från de externa entreprenörerna. 
Respondent A utvecklar resonemanget mer och menar att det krävs en större kontroll 
över de externa entreprenörerna och att det kan bli aktuellt att minska antalet 
samarbetspartners i nätverket. Externa entreprenörerna A, B och D anser inte att 
samarbetet i nätverket omfattar uppdrag utöver en upphandlad konsulttjänst som den 
externa entreprenörens ansvarar för. Extern entreprenör B anser att 
försäkringsföretaget är mer som en konkurrerande aktör på marknaden. 
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Försäkringsföretagets syn på öppenhet stämmer inte överens med Brunswicker & 
Vanhaverbeke (2015), Chesbrough (2003; 2011), Chesbrough & Appelyard (2007) 
och Tidd & Bessants (2013) teorier rörande öppen innovation. Där förespråkas, ur ett 
strategiskt perspektiv, en öppenhet från försäkringsföretagets sida gällande kunskap- 
och resursdelning utanför organisationens gränser. Därför avvisas dessa teorier där 
försäkringsföretagets öppenhet inte är närvarande, utan tvärtom, införandet av mer 
kontroll över externa entreprenörer förespråkas. 

5.4 Nätverk 
5.4.1 Försäkringsföretaget position 
Respondent A menar att försäkringsföretaget har ett nischat fokus och är, inom vissa 
områden, väldigt starka med liten konkurrens. Inom processen med de externa 
entreprenörerna finns en större konkurrens och enligt Respondent B är 
marknadsandelen liten. Respondent B nämner att, inom deras starka områden, är de 
stabila men arbetar även för att bibehålla och stärka sin position. Försäkringsföretaget 
är unikt inom vissa områden, anser Respondent A, och processen som involverar de 
externa entreprenörerna planeras att utökas. Extern entreprenör B anser att 
försäkringsföretaget är en aktör som ses som en konkurrent på marknaden. Hamrefors 
beskriver att inom värdenätverk kan en aktör inta flera roller inom ett värdenätverk 
och kan snabbt byta skepnad, vilket kan liknas med försäkringsföretaget olika roller 
och position i dess nätverk. I Hamrefors (2014) beskrivning av positioner inom 
värdenätverk finns två att sträva efter; first och second mover. Försäkringsföretagets 
olika roller liknas med Hamrefors (2014) first mover i deras unika position. Samt 
stämmer företagets utökande process rörande nätverket överens med Hamrefors 
(2014) och Expósito-Langa (2015) teori om möjligheten att dra nytta av befintlig 
information för att skapa värde. 

5.4.2 Tjänsteinnovationsnätverk 
Extern entreprenör A, C och D säger att de är villiga att, om klara riktlinjer arbetas 
fram, utveckla samarbetet med försäkringsföretaget och tillsammans med dem 
utveckla gamla och nya kringtjänster. I dagsläget ser inte de externa entreprenörerna 
samarbetet som ett tvåvägs samarbete utan som att de upphandlar konsultation av 
försäkringsföretagets tjänster (Intervju, Extern entreprenör A, B & D, 2015). 
Respondent A och B nämner att i nuläget saknas kringtjänster hos de externa 
entreprenörerna men båda respondenterna uttrycker att de vill utveckla de externa 
entreprenörernas roll inom nätverket och i förhållande till försäkringsföretaget. I 
dagsläget arbetar inte försäkringsföretaget efter Kristensson et. al., (2014) struktur för 
att underlätta värdeskapande. Enligt denna struktur skulle försäkringsföretagets 
nätverk kunna vara behjälpligt med implementeringen av nya tjänsteinnovationer. För 
att skapa tjänsteinnovationer anser dock Forsberg (2013) och Kristensson et. al., 
(2014) att en samproduktion mellan företag och kunder är en viktig del men enligt 
Respondent A, B och C arbetar försäkringsföretaget inte med den typen av 
samverkan. Således avvisas försäkringsföretagets syn gällande Forsberg (2013) och 
Kristensson et. al., (2014) teori gällande samproduktion med kunder.  
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5.5 Externa samarbeten 

5.5.1 Gemensam vision 
Respondent A och B menar att det är viktigt att skapa flexibilitet kring de externa 
entreprenörernas arbetssätt trots de regleringar som idag styr deras arbetsuppgifter. De 
menar att det måste skapas en balans mellan kontroll och flexibilitet och att 
samarbetet innebär en mängd förbättringsmöjligheter. De anser även att de externa 
entreprenörerna inte har samma syn på samarbetet som försäkringsföretaget. 
Respondent A, B och C vill se att de externa entreprenörerna åtar sig ett större ansvar 
i samarbetet med försäkringsföretaget när de ansvarar för mötet och aktiviteterna med 
kunderna samt att de också leverera mer än att bara uppfylla vad reglerna kräver. 
Enligt respondent C ser samarbetsavtalen nästa likadana ut för alla externa 
entreprenörer. Det bekräftas även av Externa entreprenörer A och B som anser att 
deras arbetsuppgifter ser likadana ut, oavsett om de utförs utför eller inom ramen för 
samarbetet. Enligt Respondent A, B och C samt externa entreprenörer A och B har de 
alltså ingen uttalad gemensam vision om vad som egentligen ska utföras i samarbetet. 
Detta dementerar alltså att försäkringsföretaget delar det Expósito-Langa et. al., 
(2015), Forslund (2013) samt Mustak (2014) förmedlar kring att en delad vision i ett 
extern samarbete har en signifikant positiv påverkan på; samarbetet, de interna 
resurserna för absorptionsförmåga och försäkringsföretagets position i nätverket. 

5.5.2 Djup och bredd i externa samarbeten 
Respondent A, B och C tar upp att nätverket med externa entreprenörer innefattas av 
ett flertal externa entreprenörer, cirka femtio stycken. Respondent A, B och C menar 
att de skulle vilja minska det externa nätverket och skapa större kontroll över de olika 
samarbetena. Respondent C menar att det är ett flertal externa entreprenörer som har 
blivit exkluderade från nätverket på grund av att samarbetet inte fungerat. Det 
bekräftar att försäkringsföretaget således delar Ferreras-Méndez et. al., (2015) och 
Mustak (2014) syn på att det inte är fördelaktigt med bred öppenhet och många 
externa samarbetspartners. De menar att det är viktigare att ha färre djupare relationer 
för att på så sätt minska risken för kunskapsläckage och öka chansen till 
organisatorisk innovation. Det bekräftas även av extern entreprenör A, C och D som 
var öppna för att vidareutveckla kringtjänster och ingå i ett djupare samarbete med 
försäkringsföretaget. De nämner att försäkringsföretaget är en viktig samarbetspartner 
och att det är smidigt och tryggt att arbeta med ett större företag, vilket också 
bekräftar de externa entreprenörernas öppenhet till ett vidare och djupare samarbete. 
Även extern entreprenör B bekräftar Ferreras-Méndez et. al., (2015) och Mustak 
(2014) syn på att det inte är fördelaktigt med bred öppenhet vilket kan riskera 
kunskapsläckage. Extern entreprenör B menar på att samarbetet inte är viktigt och att 
försäkringsföretaget istället ses som en konkurrerande aktör på marknaden. 
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5.6 Absorberingsförmåga 

5.6.1 Absorbering av information från kunder 
Respondent A och B nämner att försäkringsföretaget idag inte arbetar enligt några 
specifika rutiner för att ta tillvara på information och feedback från kunder. I stället 
utgår försäkringsföretaget, i funktionen med externa entreprenörer, efter egna 
tolkningar av information från och om kunder. Respondent C menar dock att 
försäkringsföretaget har börjat införa rutiner för att kunna absorbera information från 
kunderna. De har börjat med ett nöjdkundindex för att stämma av med kunderna vad 
de tycker om försäkringsföretaget. Respondent C nämner också att uppföljningen 
nästan är obefintlig efter ett avslutat uppdrag med kund. Detta dementerar att 
försäkringsföretaget delar i Konstantinos et. al., (2011), Rodan (2005), Moilanen et. 
al., (2014), Cohen & Levinthal (1990) och Flour och Oltra (2013) syn på att det är 
viktigt för företag att absorbera kunskaper och information från kunder eftersom vi 
börjar röra oss mot en kunskapsbaserad ekonomi. Dessutom är kunder den enskilt 
viktigaste externa kontakten för ökad innovationsförmåga för företag som inte har 
egen forsknings- och utvecklingsavdelning. 
 
Respondent C tar även upp att eftersom försäkringsföretaget är relativt litet finns 
uppfattningen att där inte behövs några specifika rutiner och system för att absorbera 
information i funktionen med externa entreprenörer. Det avvisar ytterligare att 
försäkringsföretaget inte delar Moilanen et. al., (2014) syn på att små- och medelstora 
företag aktivt måste arbeta med absorptionsförmåga för att effektivisera och ta tillvara 
på det externa kunskapsintaget. Små företag är även mindre byråkratiska men mer 
flexibla i jämförelse med stora företag vilket ofta är effektivt för att kunna absorbera 
externa kompetenser. Det bekräftar dock att försäkringsföretaget delar Klaas et. al., 
(2012), Rodan (2005), Moilanen et. al., (2014) och Bengtsson och Kalling (2012) syn 
på att små företag ofta har informella processer som inte är utformade med specifika 
rutiner och arbetssätt, vilket minskar möjligheten till att absorbera och ta tillvara på 
extern information. 

5.6.2 Absorbering av information från samarbeten 
Respondent A och B tar även upp att försäkringsföretaget inte arbetar systematiskt 
med att inhämta information från de olika samarbetena med externa entreprenörer och 
nämner även att det inte är något de regelmässigt sammanställer om funktionen med 
dem. Respondent C bekräftar även detta och nämner att kontakten med de externa 
entreprenörerna sker sporadiskt samt ofta på distanserade sätt. Respondenten menar 
att det egentligen inte sker någon form av uppföljning alls med dem. Det bekräftas 
även av extern entreprenör A, B, C och D som menar att kontakten är smidig när det 
gäller att få arbeten tilldelade respektive extern entreprenör men efter det har parterna 
knappt någon kontakt och de externa entreprenörernas roll innebär att endast utföra 
arbetsuppgifterna enligt de lagar som finns. Detta avvisar ytterligare att 
försäkringsföretaget inte delar Konstantinos et. al., (2011), Rodan (2005), Moilanen 
et. al., (2014), Flour och Oltra (2013) och Bengtsson och Kalling (2012) syn på att det 
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är viktigt för företag att absorbera kunskaper från externa källor utöver 
kunderinformation för att hitta nya affärsmöjligheter samt snabbt ge respons på 
förändringar i omgivningen. 

5.6.3 IT- och affärssystem för absorbering 
Respondent C tar upp att försäkringsföretaget inte arbetar med några IT- eller 
affärssystem för att på ett systematiskt sätt ta tillvara på och dokumentera extern 
information och kunskap och det finns heller inga IT- eller affärssystem där externa 
entreprenörerna kan rapportera in information. Det bekräftas även av respondent A 
och B som menar att information från kunder och samarbetspartners inte, på något 
sätt, systematiskt sammanställs eller rapporteras i funktionen med externa 
entreprenörer. Respondent C tar även upp att det, internt i försäkringsföretaget, anses 
att IT- eller affärssystem inte är något som behöver implementeras på grund av 
försäkringsföretagets storlek. Det anses också att det även är svårt att hålla bra 
kontakt med de externa entreprenörerna på grund av geografiska orsaker. Detta 
dementerar även att försäkringsföretaget inte delar Klaas et. al., (2012), Forslund 
(2013) och Bengtsson och Kalling (2012) syn på att även för små- och medelstora 
företag är det viktigt med högpresterande IT- och affärssystem för att samla in 
detaljerad information från kunder samt att integrera samarbetsparters som befinner 
sig på olika geografiska platser där de via sin lokala närvaro kan bidra med att hantera 
komplexiteten kring absorberandet av extern och även intern information.  
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6. Slutsats och diskussion 
Under sjätte och avslutande kapitlet i studien kommer en diskussion att föras kring 
analysen i förhållande till forskningsfrågorna, slutsatser, förändringsförslag samt 
kommer förslag till vidare forskning att redovisas. 

6.1 Diskussion 
I denna studie var syftet att undersöka hur försäkringsföretaget absorberar information 
och kunskaper från externa samarbeten kring gemensamma kunder. Det för att skapa 
möjligheter för ökat värde för kunder och indirekt påverka försäkringsföretagets 
interna värde. 
 
Resultaten har visat att försäkringsföretaget är medvetna om att vissa rykten har 
påverkat kundernas förtroende för försäkringsföretaget, vilket indirekt påverkar 
organisationen. I försäkringsföretaget finns även medvetenhet samt tankar om att 
nätverket med de externa entreprenörerna har för stor bredd och att nätverket bör 
minskas. Försäkringsföretaget har, i funktionen med de externa entreprenörerna, inte 
genomfört nödvändiga åtgärder för att skapa djupare kundförståelse kring den 
funktion som skulle kunna öka möjligheten till att bygga ett bättre rykte. Resultaten 
visar även att försäkringsföretaget har genomfört vissa åtgärder kring samarbeten på 
grund av att de sociala aspekterna inte fungerar. Försäkringsföretaget har inte aktivt 
arbetet med åtgärder för att skapa vissa djupare relationer med specifikt utvalda 
externa entreprenörer för att minska nätverkets bredd. 
 
Studien visar även resultat som påvisar att försäkringsföretaget arbetar med ett 
inifrån-ut tänk vilket innebär att företaget inte har någon djupare förståelse för 
kundens behov, istället utgår de från att göra egna antaganden om vad kundens behov 
är. Det kan ge en missvisande bild av vad kundernas egentliga behov är och därmed 
har försäkringsföretaget inte rätt underlag för att skapa mer anpassade 
kunderbjudanden som uppfyller kundernas faktiska behov. En tolkning av resultaten 
är att det, i försäkringsföretaget, saknas systematiska rutiner för insamling av 
information rörande kunder. Det finns även en avsaknad av systematiska rutiner för 
hur försäkringsföretaget, från de externa entreprenörerna, tar tillvara på information 
kring kundernas behov. Dessa rutiner anses viktiga då de externa entreprenörernas 
nära bemötande med kundernas kontext delger information som annars är 
svårtillgänglig för försäkringsföretaget. 
 
En tolkning av det empiriska materialet är att det även saknas en gemensam intern 
vision för funktionen med de externa entreprenörerna. Bristen av en gemensam intern 
vision anses av författarna ha en signifikant påverkan för att skapa värde i nätverket 
vilket, i sin tur, har en indirekt påverkan till att skapa värde för kunden. Resultatet av 
studien visar också att det saknas en gemensam vision i nätverket vilket gör att 
försäkringsföretaget och de externa entreprenörerna har olika visioner och syften med 
nätverket. Som nämnt arbetar företaget med näst intill identiska samarbetsavtal 
gällande alla externa entreprenörer inom denna funktion. Genom att funktionen 
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arbetar med dessa identiska samarbetsavtal minskas även möjligheten till djup och 
således försvåras den flexibilitet som önskas av försäkringsföretaget. 
 
Slutligen visar också studien att försäkringsföretaget saknar att systematiskt samla in 
information om kunder i samarbetet med de externa entreprenörerna samt så saknas 
rutiner hur företaget absorberar den insamlade informationen. Dessutom visar 
resultaten att det saknas rutiner och förståelse för hur den insamlade informationen 
ska absorberas och användas för värdeskapande. Tolkningen av resultaten visar att 
försäkringsföretaget saknar IT- och affärssystem i funktionen med de externa 
entreprenörerna, vilket är till nackdel eftersom sådana lösningar skulle kunna 
överbrygga de geografiska aspekterna. Företaget arbetar endast med att bearbeta den 
information som eventuellt finns att tillgå efter möten med de olika grupperna i 
försäkringsföretaget. Det kan också tolkas som att försäkringsföretaget inte har rutiner 
och inte heller systematiskt bearbetar intern och extern information för att skapa 
möjligheter till värdeskapande.  

6.2 Slutsats 
Studiens resultat visar hur viktigt informationsintaget från kunder samt från externa 
samarbetspartners är för värdeskapande i ett företag och dess nätverk. Det eftersom att 
insamling av extern information och absorberingen av denna information är underlag 
för beslutsfattandet i företag. Som nämnt är strategi ett mönster av beslut som ligger 
till grund för att kunna leda företaget. Studiens resultat visar även att en gemensam 
intern och extern vision är viktig för företaget. Med en gemensam vision och strategi 
för försäkringsföretaget i dess nätverk finns större möjlighet till tjänste- och 
organisatorisk innovation och att således skapa värde genom utnyttjandet av den lärda 
informationen om kundernas behov.  
 
Författarna ser alltså att insamling och absorbering av extern information är vital för 
värdeskapande och bör stå till grund för företagets strategi eftersom det är underlag 
för beslutsfattande och förutsätter nya källor till innovation. Detta presenteras i 
modellen nedan.

 
Figur 2. Modell för tjänste- och organisatorisk innovation 
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6.3 Innovationsbidrag och förändringsförslag till företaget 
Slutsatsen har visat att det är viktigt med rutiner för systematisk insamling av extern 
information. Som nämnt har författarna identifierat ett antal områden där möjlighet 
till förbättring finns. För att undvika ett inifrån-ut tänk har författarna konstruerat en 
modell, baserat på resultatet av studien, för att skapa bättre förutsättningar till 
värdeskapande. Denna modell och dessa förändringsförslag ligger även som grund för 
innovationsbidrag till försäkringsföretaget. 
 

 
Figur 2.1 Modell för tjänste- och organisatorisk innovation 

 
Nedan beskrivs stegen, för hur företaget, mer utförligt ska använda sig av modellen: 
 
Insamlande av information: Innebär att försäkringsföretaget ska skapa rutiner för att 
systematiskt inhämta information från kunder och från samarbeten med de externa 
entreprenörerna. Dessa rutiner måste utformas av försäkringsföretaget tillsammans 
med de externa entreprenörerna som har större medvetenhet kring kunden då de är 
närmare kundkontexten. Det är även viktigt för försäkringsföretaget att ta hänsyn till 
deras resurstillgång för att kunna utforma dessa rutiner. Genom att upprätta rutiner för 
uppföljning av avslutade uppdrag ringar försäkringsföretaget in och kan dokumentera 
kundens upplevelse gällande tjänsten. 
 
Absorbering: Innebär att försäkringsföretaget ska skapa rutiner för att systematiskt 
kunna bearbeta, tolka och absorbera den inhämtade informationen. Genom att 
implementera ett IT- och affärssystem kan insamlad data administreras samt bearbetas 
och trots den geografiska spridningen kan informationsinsamling och absorbering 
hanteras på ett effektivt och lätthanterligt sätt. Det rekommenderas för företaget att 
investera i ett IT- och affärssystem utifrån deras resurstillgångar och att på så sätt 
kunna göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Genom ett implementerat IT- och 
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affärssystem kan även kommunikationen med de externa entreprenörerna 
effektiviseras samt kan kommunikationen internt effektiviseras jämfört med hur detta 
hanteras i de grupper som försäkringsföretaget idag arbetar med. 
 
Beslutsunderlag: Absorbering av information är grunden till de beslutsunderlag som 
formar strategier och en gemensam intern och extern vision. Det rekommenderas för 
försäkringsföretaget att ta hänsyn till all information som absorberas samt att ta 
hänsyn till merparten av de anställdas syn på informationen vilket är möjligt då 
försäkringsföretagets organisation är liten.  
 
Vision och strategi: Genom djup skapar försäkringsföretaget förutsättningar för ett 
effektivt nätverk med starka relationer. En stark relation och en delad vision med de 
externa entreprenörerna innebär tydligare tillhörighet till försäkringsföretaget. En 
gemensam vision ger större förutsättning till att tillsammans skapa 
tjänsteinnovationer. Den delade visionen rekommenderas dock att utformas från 
företagets strategi för positionen i nätverket. Det är viktigt att ta hänsyn till de 
samarbetsavtal som utformats med de externa entreprenörerna för att kunna främja 
skapandet av den gemensamma visionen eller att utforma samarbetsavtalen utifrån 
den gemensamma visionen. Att utforma samarbetsavtalen utifrån den gemensamma 
visionen kan ge möjlighet för företaget att skapa flexibilitet och den kontroll som 
försäkringsföretaget efterfrågar i samarbetet.  
 
Tjänste- och organisatorisk innovation för värdeskapande: Utifrån dessa nya 
lärda kunskaper från samarbeten och kunder skapas förutsättning till att skapa 
organisatorisk- och tjänsteinnovation samt värde. De innovationer som tas fram bör 
utgå från en gemensam vision för att skapa en förbättrad acceptans. Dessa 
innovationer bör skapas tillsammans med de externa entreprenörerna för att erhålla 
bättre förståelse för kundkontexten och därmed öka värdeskapandet.  
 
Denna processmodell börjar sedan om med ny informationsinhämtning och är iterativ. 
 
Sammanfattningsvis rekommenderas försäkringsföretaget att implementera den 
processmodell som utformats i denna studie samt att också anpassa 
försäkringsföretagets operativa arbete efter modellen. Enligt författarna har företaget, 
om denna modell följs, potential att bli en second mover för den tjänst som involverar 
de externa entreprenörerna. Genom samproducerade tjänster skapas värde som 
särskiljer försäkringsföretaget från konkurrenterna. Modellen rekommenderas även att 
implementeras på andra funktioner i organisationen för att skapa större möjlighet till 
att ytterligare inhämta information från kunder samt från andra informationskällor. 
Informationen kan i sin tur leda till ett bredare beslutsunderlag, generellt för 
organisationen, och på så vis ge möjligheten till att stärka försäkringsföretagets 
marknadsposition.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom tidsramen för denna studie varit relativt kort och begränsad har den 
processmodell som utformats inte valideras på företaget som denna studie är 
genomförd på och den har inte heller hunnits med att testats i andra kontexter. 
Författarna anser därför att det skulle vara intressant att kartlägga vilka faktorer som 
krävs för implementeringen av denna processmodell samt testa processmodellen i 
andra kontexter. Det skulle även vara intressant att jämföra modellen med andra 
kända innovationsmodeller och processer för att se hur innovationshöjden i denna 
modell förhåller sig till andra innovationsmodeller.  



 

38 
 

7. Referenser 
Bengtsson, L. & Kalling, T., 2012. Strategi. 1:1 uppl. Malmö: Liber AB 
 
Brunswicker, S. & Vanhaverbeke, W., 2015. Open innovation in small and medium-
sized enterprises (SMEs): External knowledge sourcing strategies and internal 
organizational facilitators. Journal of small business management, 53 (4), pp. 1241–
1263. 
 
Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. 
 
Chesbrough, H., 2011. Bringing Open Innovation to Services. MITSloan Management 
Review, 52 (2), pp. 85–90. 
 
Chesbrough, H., 2003. Open Innovation; The new Imprative for Creating and 
Profiting from Technology, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press 
 
Cohen, W. & Levinthal, D., 1990. Absorptive capacity – A new perspective on 
learning and innovation. Sage Publication inc on behaf of the Johnson Graduate 
School of management and Cornell University. Vol 35, No1. pp. 128–152 
 
Da Silva, N., Hutchenson, J. & Wahl, G., 2010. Organizational Strategy and 
Employee Outcomes: A Person – Organization Fit Perspective. The Journal of 
Psychology. 144 (2), 145–161. 
 
Edvardsson, B. & Tronvall, B., 2011. Value Co-Creation and Value-in-contect. 
Understanding The Influence of Duality of Structures. International Joint Conference 
on Service Siences, pp. 292–296. 
 
Expósito-Langa, M. & Molina-Morales, X. & Tomás-Miquel, J.V., 2015. How shared 
vision moderates the effects of absorptive capacity and networking on clustered firms’ 
innovation. Scandinavian Journal of Management. 31. pp. 293–302. 
 
Fernádez Sánches, J. & Sotorio, L., 2007. The Creation of Value Through Corporate 
Reputation. Journal och Business Ethics. 76. pp. 335–346. 
 
Ferreras-Méndez, J., Newell, S., Fernández-Mesa, A. och Alegre, J., 2015. Depth and 
breadth of external knowledge search and performance: The mediating role of 
absorptive capacity. Industrial Marketing Management. 47. 86–97. 
 
Forslund. M., 2013. Organisering och Ledning. Upplaga 2:2. Stockholm: Liber A 
 
Hamrefors, S., 2014. Kommunikativt ledarskap: Den nya tidens ledarskap i 
värdeskapande nätverk. 2:a red. Malmö: Studentlitteratur AB. 
 



 

39 
 

Kristensson, P., Gustafsson, A. & Witell, L., 2014. Tjänsteinnovation. Lund: 
Studentlitterartur AB. 
 
Klaas. B., Samadini. M., Klimchak, M. & Ward. A-K., 2012, High-performance work 
systems implementation in small and medium enterprises – A Knowledge creation 
perspective. Wiley Periodicals, Inc. Human Resource Management. Vol. 51. No 4. pp. 
487–510. 
 
Konstantinos, K., Papalexandris. A., Papachroni, M. och Ioannou, G., 2011. 
Absorptive capacity, Innovation and financial performance.  Journal of Business 
Research. 64. pp 1335–1342. 
 
Langemar, P., 2008. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna 
sig. Stockholm: Liber AB. 
 
Luisa Flor,. M. & Oltra, M. (2013) An exploratory analysis of the relationship 
between absorptive capacity and business strategy, Technology Analysis & Strategic 
Management, vol. 25 NO.9, pp. 1103–1117.  
 
Moilanen, M., Östbye, S. & Woll, K., 2014. NON-R&D SMEs: external knowledge, 
absorptive capacity and product innovation. Springer Sience+Business Media New 
York. pp. 447–462. 
 
Normann, R. & Ramírez, R., 1993. From Value Chain to Value Constellation: 
Designing Interactive Strategy, Harvard Business Review, 71, July/August, 
pp. 65–77. 
 
Roberts, P. & Dowling, G., 2002. Corporate Reputation and Substained Superior 
Financial Performance. Strategic Management Journal. vol. 23:e, pp. 1077–1093. 
 
Rodan, S., 2005. Exploration and explotation revisited: Extending March´s model of 
mutal learning. Scandinavian Journal of Management. 21. pp. 207–428. 
 
Symon, G. & Cassell, C., 2012. Qualitative organizational research: core methods and 
current challenges. London: SAGE Publications Ltd. 
 
See-To, E. & Ho, K., 2014. Computers in Human Behavior. Value co-creation and 
purchase intention in social network sites: The role of electronic Word-of-Mouth and 
trust - A theoretical analysis. 31. pp 182–189. 
 
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W. & Roijakkers, N., 2012. Open innovation practices 
in SMEs and large enterprises. Springer science, pp. 537–562. 
 
Tidd, J. & Bessant, J., 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market 
and Organizational Change. 5:e red. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
 



 

40 
 

Vargo, S., Maglio, P. & Akaka, M., 2008. On value and value co-creation: A service 
system and service logic perspective. European Management Journal, 26, 
pp. 145–152. 
 
Woodruff, R., 1997. Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. 
Academy of Marketing Science. Vol. 25 no. 2, pp. 139–153. 
 
Witell, L., Kristensson, P., Gustafsson, A. & Löfgren, M., 2011. Idea generation: 
customer co-creation versus traditional market research techniques. Journal of service 
management, 22(2), pp. 140–159. 
 
Youngok, K. & Steven, L., 2015. The impacts of external network and business group 
on innovation: Do the types of innovation matter? Journal of Business Research. 68. 
pp. 1964–1973. 

7.1 Intervjuer  
Respondent A, 2015-11-25, Stockholm 
 
Respondent B, 2015-11-25, Stockholm 
 
Respondent C, 2015-11-25, Stockholm 
 
Externt Entreprenör A, 2015-11-23, Skype 
 
Externt Entreprenör B, 2015-11-23, Skype 
 
Externt Entreprenör C, 2015-11-24, Skype 
 
Externt Entreprenör D, 2015-11-24, Skype 

7.2 Figurer 
Figur 1. Arbetsprocess, egen design, 2015-12-15 
 
Figur 2. Modell för tjänste- och organisatorisk innovation, egen design, 2015-12-15 
 
Figur 2.1 Modell för företaget att implementera, egen design, 2015-12-15 
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Bilaga 1 
Dessa intervjufrågor har legat till grund för intervjuer som genomförts med 
respondenter internt på företaget.   
 
Teori/modell som ska 
användas  

Begrepp och samband 
från teorin 

Datainsamlingsmetod; Frågor/teman för 
intervjun 

Generella frågeställningar 
 

 
• Hur ser din position ut på företaget? 

o Hur ser dina arbetsuppgifter 
ut? 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

• Hur ser du på företagets position på 
marknaden? 

Hamrefors, (2014), 
Normann & Ramirez, 
(1993),  

Värdeskapande 
 
Värdenätverk 
 
 

• Hur ser du på värdeskapande? 
 

• Finns det några arbetsrutiner för att 
skapa värde? Hur ser rutinerna ut? 
 

• Hur hittar ni kundernas behov? 
 

• Hur arbetar ni för att uppfylla kundens 
behov? 

Chesbrough (2003;2011), 
Tidd & Bessant, 2013, 
Brunswicker et al. (2015) 
 
Kristensson, Gustafsson & 
Witell (2014) Vargo, 
Maglio & Akaka (2008) 

Öppen innovation 
 
 

• Använder ni er av externa 
kompetenser? 

o Om ja, utveckla 
 

• Hur jobbar ni idag för att ta in 
information? (T ex. Kundförståelse, 
utveckling, omvärldsanalys) 

Konstantinos, 
Papalexandris, Papachroni 
och Ioannou (2011) 
 
Youngok & Lui, 2015 
 
Ferreras-Méndez, Newell, 
Fernández-Mesa och 
Alegre. 2015 

Absortionsförmåga av 
kunskaper och 
kompetenser  
 
Tillvaratagande på 
externa kunskaper och 
kompetenser   
 
Rutiner för 
absortionsförmåga 
 
Bredd/djup 

• Finns det arbetsrutiner kring 
tillvaratagandet av externa kunskaper? 

o Hur ser dessa arbetsrutiner ut? 
o Kan ni effektivisera ert 

tillvaratagande av externa  
kompetenser? 
 

• Vill ni utveckla det samarbete ni har 
idag? 

o Om ja, exemplifiera 
 
 

 
 



 

42 
 

Bilaga 2 
Dessa frågor har ställts till de externa entreprenörerna.  
 

• Hur länge har ni haft ett samarbete med försäkringsföretaget?  
 

• Hur ser dina arbetsuppgifter (funktion) ut? 
o Vad är skillnaden på hur du arbetar när du blir tilldelad arbetsuppgifter 

från företaget kontra när kunder kontaktar dig direkt?   
o Märker du någon skillnad på kunderna som kontaktar dig och kunder 

som du blir tilldelade av företaget?  
 

• Hur mycket av din tid arbetar du med företaget?  
 

• Hur viktigt är försäkringsföretaget som samarbetspartner för dig?  
 

• Hur är din syn på samarbetet med företaget? 
o Finns det några exempel på bra och/eller dåliga erfarenheter? 

 
• Hur tycker du att samarbetet med företaget kan förbättras och effektiviseras?  

 
• Hur upplever du relationen med kunden när du jobbar med 

försäkringsföretaget? 
o Säljer du in försäkringsföretaget när du arbetar med deras kunder? 
o Har du upplevt något behov hos kunden som försäkringsföretagets 

tjänster idag inte täcker? Har du något exempel?  
 


