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1. Introduktion 
________________________________________________________________ 
Vårt mål är att detta kapitel ska fungera som en intresseväckare och ska 
inspirera till fortsatt läsning. Vi presenterar det ämne som är föremål för denna 
studie genom att först ge en bakgrund, sedan lyfta fram det problemområde vi 
identifierat och slutligen definiera uppsatsens syfte och problemfrågor. 
Avslutningsvis har vi sammanställt en disposition över uppsatsen, för att ge 
läsaren en överblick. 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Varje dag möts vi av ett myller av erbjudanden om olika produkter och tjänster, 
det ena bättre än det andra. Tusentals företag från hela världen försöker tappert 
fånga vår uppmärksamhet och förhoppningsvis få oss att betala för just deras 
produkt eller tjänst. Vad är det då som avgör vårt val att ta steget och slå till på 
ett av alla dessa erbjudanden? Anledningarna är troligen lika många som 
erbjudandena, men behovsuppfyllelse är en av grundorsakerna (De Bonis and 
Peterson, 1997). Följaktligen borde kunskap om kunders behov vara en 
nyckelfaktor i företags strävan att utveckla framgångsrika produkter. Det är just 
detta, produktutveckling med hänsyn till kunders behov, som den här uppsatsen 
ska behandla.  
 
Innan företag presenterar sina erbjudanden på marknaden har de ofta lagt 
mycket tid och resurser på utveckling av produkter och tjänster (Mello, 2002). 
Hur denna produktutveckling går till har, enligt Selin (1991), under årens lopp 
genomgått stora förändringar. Tidigare styrdes produktutveckling i hög grad av 
tekniker medan kunder ofta kom i andra hand. Författaren förklarar att det 
tidigare gick att sälja allt som tillverkades, varför mycket få kundanpassningar 
gjordes. Under senare tid, med start under 1980-talet, har det emellertid skett 
stora förändringar. (Ibid) Macheridis (2001) beskriver dessa förändringar som 
att tidigare stordrift och massproduktion i allt större utsträckning håller på att 

”Det sista vi författare kommer på när vi skriver en bok är hur vi skall 
börja.” 

Blaise Plascal
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ersättas av kundorientering och marknadsanpassning av produkter och tjänster. 
Ritter och Walter (2003) förklarar den senaste tidens förändringar inom 
produktutveckling som ett resultat av den ökade globala konkurrensen, 
produkters allt kortare livscykler samt teknologins accelererande komplexitet 
och kostnader. Författarna menar att dessa faktorer har ökat intresset hos 
företagen för effektivare utveckling av nya produkter.  
 
Förändringarna inom produktutveckling har inte minst varit märkbara inom 
marknaden för högteknologiska produkter (Macheridis, 2001). Vi anser att den 
snabba utvecklingen av telekomprodukter under de senaste decennierna är ett 
tydligt exempel som nog inte har undgått någon. Om vi exempelvis jämför en 
mobiltelefon från 1980-talet med dagens utbud, menar vi att även en lekman kan 
peka på tydliga skillnader. Vi ser även att utbudet av mobiltelefoner har 
genomgått en uppseendeväckande ökning. Det ökade utbudet av 
högteknologiska produkter diskuteras även av Macheridis (2001), som beskriver 
hur nya modeller av produkter idag introduceras på marknaden med allt tätare 
intervall. Denna utveckling anser vi speglas väl på dagens mobiltelefonmarknad, 
där vi konsumenter kontinuerligt presenteras för nya modeller, färger, former, 
funktioner och tillhörande tjänster, allt för att fylla de unika behov vi har för 
stunden. Enligt Kreiner (1995) är det just det faktum att våra behov och 
önskemål inte är konstanta, utan förändras kontinuerligt, som är en av de 
svårigheter som företagen konfronteras med vid produktutveckling. 
 
För att kunna svara på marknadens ständigt föränderliga efterfrågan tvingas 
företag att kontinuerligt utveckla nya produkter och förbättra redan befintliga 
(Kahn, 2001). Selin (1991) understryker att produktutveckling därför spelar en 
avgörande roll i företags kamp för överlevnad och lönsamhet. Ett resultat av de 
förändringar som skett i företagens omvärld, och av de hårdare kundkrav som 
därigenom ställs, är att produktutveckling numera, i stor utsträckning, bedrivs i 
projektform (Ibid). Enligt Van der Merwe (2002) har företags 
projektorganisering dock tagit tid, eftersom projektorganisering från början 
betraktades som en ifrågasatt aktivitet. Författaren framhåller att det inte är 
förrän på senare år som projekt har blivit en accepterad arbetsform och att 
skickligt och effektivt hantera produktutvecklingsprojekt har idag till och med 
blivit en avgörande konkurrensfaktor. Företag betonar därför alltmer vikten av 
effektiv och nära samverkan mellan marknads-, utvecklings- och 
produktionsavdelningar i produktutvecklingsprojekt. (Selin, 1991)  
 
Räcker det då för företag att organisera sin produktutveckling i projektform för 
att ha möjlighet att svara på marknadens föränderliga efterfrågan? Kaulio (1998) 
framhåller att det dessutom krävs god förståelse för kunders behov och 
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preferenser för att effektivt kunna konkurrera på dagens marknad. Författaren 
betonar därför att företag idag, i allt större utsträckning, behöver involvera 
kunder redan i produktutvecklingen. Enligt Swaddling (2003) har mycket 
forskning bedrivits kring varför utveckling av nya produkter lyckas eller 
misslyckas. Författaren gör gällande att flertalet studier har kommit fram till att 
det främsta skälet bakom en misslyckad produktutveckling är oförmågan att 
förstå kunderna. Företag måste således förstå hur köpare fattar sina inköpsbeslut. 
(Ibid)  
 
Förståelse för kunder, i samband med produktutvecklingen, är ett mycket 
aktuellt ämne, vilket exempelvis speglas i Svenska Dagbladets mittenuppslag i 
näringslivsdelen den 30 december 2003. I artiklarna kan vi läsa om den aktuella 
problematiken kring användarvänligheten inom mobiltelefoni, en bransch med 
hårt konkurrensutsatta och tekniskt komplexa produkter. Både Sara Berg och 
Mike Stott, industridesigner och forskare respektive professor i interaktiv design 
vid Designhögskolan i Umeå, ser stora brister ur ett användarperspektiv. De 
menar att tillverkarna inte tillräckligt väl beaktar hur konsumenterna använder 
sina mobiltelefoner, utan snarare satsar på att få in så många tekniskt avancerade 
funktioner som möjligt. (Wahlberg, SVD 2003-12-30, 1) Denna uppfattning 
delas dock inte av tillverkarna själva som anser att deras utvecklingsprocess 
styrs av användarnas behov. Harri Kiljander, chef för gränssnittsutvecklingen1 
på Nokia Mobile Phones, hävdar att de gör många globala studier med syfte att 
identifiera konsumenternas efterfrågan och att varje ny funktion som tas fram 
testas noggrant, såväl externt som internt. Han poängterar att 
användarvänligheten är av stor betydelse för företaget och en viktig del i 
varumärkesbyggandet och skapandet av kundlojalitet. Även Britta Kilander, 
chef för interaktionsteamet på UIQ Technology, som bland annat utvecklar delar 
av gränssnittet till Sony Ericsson P900, framhåller att de redan från ett tidigt 
skede i utvecklingsprocessen har kontakt med användarna.  Detta eftersom den 
mobila miljön ställer höga krav på enkelhet och tydlighet. (Wahlberg, SVD 
2003-12-30, 2) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det framgår ovan att det råder meningsskiljaktigheter mellan experter och 
tillverkare kring hur väl företag beaktar användarnas behov. En följdfråga blir då 
hur företag kan involvera kunder i sin produktutveckling för att bättre kunna ta 
hänsyn till deras behov? Barkley och Saylor (2002) poängterar dock att 

                                                 
1 Gränssnittet utgörs av den del av tekniken som är synlig för användaren, det vill säga menyer och liknande. 
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kundinvolvering inte är helt problemfritt, eftersom identifieringen av kunders 
behov är en svår process. Svårigheten ligger i att behoven är dynamiska och 
ökar och förändras kontinuerligt (Ibid). Med anledning av att kunders behov inte 
är konstanta, menar Kreiner (1995) att företag konfronteras med problemet att 
hitta en balans i till vilken grad de ska beakta kunders åsikter. Författaren 
förklarar att styrning av produktutvecklingsprojekt till stor del handlar om att 
finna en tillfredsställande balans mellan, vad han benämner, arrogans och 
hyperkänslighet gentemot kunders åsikter. Kreiner (1995) framhåller att 
produktutvecklingsprojekt måste ha fasta hållpunkter i form av exempelvis 
operativa mål och handlingsplaner, samtidigt som de bör ha sociala bindningar 
till omvärlden för att kunna svara på förändringar. För hårda fasta ramar leder 
till inflexibilitet, en arrogans för vad omvärlden tycker, medan ett totalt öppet 
förhållningssätt, en hyperkänslighet, gentemot omvärlden resulterar i 
inkonsekvens och förvirring. (Ibid)  
 
Denna diskussion väcker intresset att studera hur högteknologiska företag 
hanterar kundinvolvering i produktutvecklingsprojekt.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera kundinvolvering i högteknologiska 
produktutvecklingsprojekt. 
 

1.4 Syftesprecisering 
 
För att realisera vårt syfte ämnar vi behandla följande frågeställningar:  

•  Hur bedrivs högteknologisk produktutveckling? 
•  Hur utformas högteknologiska produktutvecklingsprojekt? 
•  Hur styrs högteknologiska produktutvecklingsprojekt?   
•  Varför involveras kunder i högteknologiska produktutvecklingsprojekt? 
•  Hur involveras kunder i högteknologiska produktutvecklingsprojekt?  

 

1.5 Val av studieobjekt 
 
Idag utvecklas många olika typer av högteknologiska produkter och för att 
underlätta jämförelser mellan företagen vill vi studera företag som arbetar med 
relativt likartade produkter. Valet föll på företag med anknytning till 



Kundinvolvering i högteknologiska   Introduktion 
produktutvecklingsprojekt                           

 5

telekombranschen. Anledningen till vårt val är att vi menar att det finns en rad 
omständigheter kring telekomanknuten produktutveckling, som gör det 
intressant att studera kundinvolvering i denna kontext. Omständigheterna utgörs 
bland annat av de faktum att dessa företag i dagsläget har en snabb teknisk 
produktutveckling samt konfronteras med snabbt föränderlig efterfrågan.. 
Ytterligare en omständighet som påverkar kundinvolveringen är att kunderna 
inte utgör produkternas slutanvändare. Med anledning av ovanstående 
omständigheter bedömer vi att problematiken kring kundinvolvering i 
telekomanknuten produktutveckling är relevant.  
 

1.6 Förtydligande 
 
I referenslitteraturen används begreppet ny produkt för alla produkter som 
genomgått någon form av produktutveckling. För enkelhetens skull kommer vi i 
empiri och analys att referera till nya produkter då det handlar om produkter 
som utvecklas för första gången av företaget, oavsett om produkten är ny på 
marknaden eller inte. Produkter som genomgår en produktutveckling som 
istället rör förändringar, förfiningar och förbättringar kommer att benämnas 
befintliga produkter.  
 

1.7 Uppsatsens övergripande struktur 
 
Som framgår av de frågeställningar vi presenterar i syftespreciseringen 
behandlar denna studie två större ämnesområden. De första tre frågorna berör 
produktutveckling utifrån olika aspekter, medan de två sista fokuserar på 
kundinvolvering i produktutvecklingsprojekt. Den första delen kan sägas bygga 
grunden för den andra och denna struktur återspeglas i såväl referensram och 
empiri som analys.  
 

1.8 Disposition 
 
Efter detta första introducerande kapitel följer kapitel två, där vi redogör för hur 
vi ser på den verklighet som omger oss. Vi redovisar där även för hur vår 
verklighetssyn påverkar vår vetenskapssyn och följaktligen vilken påverkan det 
får på vår studies genomförande. 
 
I kapitel tre skildrar vi hur vi gått tillväga för att realisera denna undersökning, 
genom att presentera de metodval vi gjort under uppsatsprocessens gång. 
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Kapitel fyra består av en presentation av de teorier vi valt att använda oss av i 
denna studie. I kapitel fem återfinns vårt empiriska material, det vill säga den 
information vi erhållit från de tre fallföretagen. Informationen redovisas separat 
företag för företag. 
 
Efter att ha presenterat både vår verktygslåda av teorier och det empiriska 
material vi avser undersöka, analyserar vi i kapitel sex vårt problemområde. 
Analysen behandlar de frågeställningar vi formulerat i syftespreciseringen.  
 
Slutligen, i kapitel sju redogör vi för vår slutsats, där vi redovisar de tydliga drag 
och samband, som framträtt under analysarbetet. Slutsatsen mynnar ut i en 
normativ del, kapitel åtta, där vi utifrån var analys och empiri reflekterar över 
och ger rekommendationer kring den praktiska tillämpningen av 
kundinvolvering i produktutvecklingsprojekt.  
 
För läsvänligheten och förståelsens skull finns efter kapitel två, tre, fyra och sex 
en kort sammanfattning av respektive kapitel.  
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2. Vår vetenskapssyn 

________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenterar vi vår syn på verkligheten, vilken ligger till grund för 
hur vi ser på vetenskap. Mot bakgrund av vår vetenskapssyn förklarar vi sedan 
hur vi ser på förförståelse och tolkning och vilka konsekvenser det får för vår 
studie. Detta kapitel tar således avstamp i filosofins värld för att bana väg för 
den praktiska tillämpningen i senare kapitel. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Enligt Nationalencyklopedin (1996) definieras vetenskap som ”organiserad 
kunskap” och det vetenskapliga utövandet beskrivs som ett systematiskt och 
metodiskt sätt att inhämta kunskap inom ett visst område av verkligheten. Vad 
är då verklighet och kan vi samla in kunskap om denna verklighet? 
 
Problemet är att det råder en grundläggande oenighet om vad verklighet 
egentligen är och hur vi kan veta något om denna verklighet (Jacobsen, 2002). 
Vi har, i likhet med det resonemang som förs av Bjereld et al (2002), 
uppfattningen att vi alla har vårt sätt att se på tillvaron och verkligheten, och att 
det är våra perspektiv på verkligheten som skapar den. Mot bakgrund av 
Sjöströms (1994) diskussion, att varje människa och varje livssituation bär drag 
och uppvisar förhållanden som delas av andra människor och livssituationer, 
menar vi att människor är till viss del lika. Å andra sidan anser vi, i likhet med 
Sjöströms (1994) fortsatta resonemang, att det i slutändan ändå finns något som 
särskiljer en person från en annan, vilket gör den enskilda människan och 
hennes livssituation unik. Skillnaderna människor emellan är, enligt Gilje och 
Grimen (1992), ett resultat av att människan formas av sina erfarenheter och den 
omgivning inom vilken hon är en del.  
 
Baserat på ovanstående resonemang menar vi därför att individens sätt att vara 
och tänka influeras av den kontext hon är en del av. Med andra ord finner vi att 
det inte finns någon objektiv verklighet, utan att verkligheten i stället är 
beroende av varje persons föreställning om den. Detta styrks av Jacobsens 
(2002) tankegångar kring svårigheterna att komma fram till en gemensam bild 

”The pure and simple truth is rarely pure and never simple.” 
 

Oscar Wilde 
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av hur världen ser ut i verkligheten. Detta leder till att vi, i likhet med Arbnor 
och Bjerkes (1994) beskrivning, ser verkligheten som en mänsklig produkt, där 
människor och deras språk ingår. Utifrån ovanstående diskussion framgår 
således vikten av att vi reflekterar över hur vi uppfattar verkligheten, eftersom 
vår uppfattning kommer att påverka genomförandet av vår studie.  
 

2.1 Vår verklighetssyn 
 
Inom vetenskapsteorin återfinns två olika ansatser, positivism och hermeneutik, 
vilka ses som två ytterligheter, med hänsyn till hur verkligheten betraktas (Patel 
& Davidsson, 1994). Begreppen hermeneutik och positivism används, enligt 
Kvale (1997), för att förklara olika människors varierande förhållningssätt till 
sig själva, andra människor och verkligheten. Valet av ansats beror således på 
hur forskaren väljer att betrakta verkligheten (Lantz, 1993).  
 
Positivism har sin grund i ett naturvetenskapligt forskningsideal och står för 
strävan efter absolut kunskap, där vetenskapliga teorier ska bekräftas eller 
falsifieras utifrån ett empiriskt material (Bjereld et al, 2002). Positivister anser 
att verkligheten är objektiv och därmed oberoende av mänskliga föreställningar 
(Patel och Davidsson, 1994). Vår uppfattning om verkligheten medför att vi 
anser att vi aldrig kan kliva utanför oss själva och betrakta ett fenomen objektivt. 
Positivismens syfte, att eliminera, eller åtminstone minimera, forskarens 
inflytande på det som studeras (Jacobsen, 2002) med målet att upptäcka riktig 
och bestående kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999), är enligt oss 
därför oftast ouppnåeligt inom samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Hermeneutik har sitt ursprung i tolkning av texter (Lantz, 1993) och har en mer 
humanistisk inriktning än positivism (Bjereld et al, 2002). Hermeneutiker är av 
åsikten att verkligheten är en social konstruktion, något som skapas och skapats 
av människor och som uppfattas av människor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999). Lantz (1993) menar till följd av detta att hermeneutiker inte tror på 
universell kunskap, eftersom de inte tror att det existerar någon objektiv 
verklighet. I stället tror hermeneutikern på en subjektiv verklighet som, enligt 
Barbosa da Silva och Wahlberg (1994), bland annat utgörs av de involverade 
personernas erfarenhet av och insikt om verkligheten. Även Holme och Solvang 
(1991) diskuterar subjektiv verklighet och gör gällande att då hermeneutiker 
menar att det inte existerar någon objektiv verklighet finns det enbart olika 
bilder av verkligheten. Dessa bilder kan, enligt hermeneutiken, enbart 
uppkomma genom att forskare tolkar och ger mening åt olika fenomen (Ibid). 
Vår tidigare redovisade uppfattning, att verkligheten är en social konstruktion 
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baserad på människors subjektiva syn på olika fenomen och att den 
samhällsvetenskapliga forskaren ofta har ett inflytande på det som studeras, gör 
att vi delar den hermeneutiska vetenskapssynen.  
 

2.1.1 Vår syn på förförståelse och tolkning i egenskap av hermeneutiker 

Med så många, enligt hermeneutiker, olika bilder av hur verkligheten ser ut 
råder det också oenighet om i vilken grad det är möjligt att samla in kunskap om 
verkligheten (Holme & Solvang, 1991). Sjöström (1994) framhåller att den 
kunskap, som söks genom det hermeneutiska synsättet, är kunskap om hur 
innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser, sedda i sina 
sammanhang av tid, rum och mening, kan förstås. Jacobsen (2002) för ett 
liknande resonemang och för fram att det inte finns några lagbundenheter som är 
giltiga oberoende av tid och rum, utan allt måste förstås i sitt specifika 
sammanhang. Med stöd av denna diskussion anser vi att det inom 
samhällsvetenskapen blir svårt att tala om absolut kunskap, i stället anser vi att 
kunskapen är beroende av sitt sammanhang. Därmed menar vi att den kunskap, 
som vi utvecklar under vårt arbetes gång, blir beroende av vår förförståelse och 
föreställning om verkligheten.  
 
Hermeneutiker anser att alla som forskar har en medveten eller omedveten 
förförståelse som påverkar forskningsresultatet (Bjereld et al 2002), vilket vi 
enligt tidigare diskussion finner sannolikt. Med andra ord instämmer vi i det 
resonemang Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) för om hermeneutik och att 
vi aldrig möter världen förutsättningslöst utan snarare förstår världen mot 
bakgrund av vissa förutsättningar. Gilje och Grimen (1992) framhåller att dessa 
förutsättningar består av forskarens förförståelse och fördomar, vilka enligt 
Holme och Solvang (1991) utgör den hermeneutiska forskningens utgångspunkt. 
Förförståelse är den uppfattning vi har om en företeelse, som vi fått genom 
exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete. 
Fördomar däremot är socialt grundade subjektiva uppfattningar om det fenomen 
vi tolkar. (Ibid)  
 
Med utgångspunkt i ovan resonemang kan vi således säga att vår förförståelse 
kan ha påverkat de val vi gjort under vår undersökningsprocess, i allt från 
definition av ämne, formulering av problem, frågor och idéer till val av 
fallföretag, tillvägagångssätt och analys. Vår utbildningsbakgrund samt vår 
erfarenhet av företag som arbetar med högteknologiska produkter kan också ha 
bidragit till att vi undermedvetet har haft förväntningar på resultatet. Med andra 
ord kan det vi ser vara en effekt av vår förförståelse, som i sin tur är beroende av 
vad vi är intresserade av, vad vi lärt oss att se och vad vi lärt oss att inte se. 
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Sjöström (1994) hävdar att vi inte kan frigöra oss från förväntningar och 
farhågor, åsikter och fördomar, känslor och värderingar, men om vi 
medvetandegör dem kan vi pröva om våra tolkningar har påverkats och då söka 
andra alternativa tolkningar. I enlighet med Sjöström (1994) anser vi därför att 
det är viktigt att vi är medvetna om vår förförståelse och är öppna inför 
alternativa tolkningar av de resultat vår undersökning visar. Med andra ord 
menar vi att vår förförståelse och våra fördomar är närvarande, men att vi inte 
vill låta dem färga vår studie, vilket diskuteras av Lantz (1993), när hon betonar 
vikten av att lämna personliga känslor och åsikter utanför. Vidare menar vi att 
tolkningarna dessutom på intet sätt är konstanta. Vi instämmer således med Gilje 
och Grimens (1992) resonemang att en individs förförståelse är reviderbar, då 
förförståelsen kan förändras i mötet med världen och vid nya erfarenheter.  
   
Vår förförståelse ligger enligt resonemanget ovan till grund för vår tolkning, 
men vad är då tolkning? Gilje och Grimen (1992) beskriver tolkning som en 
grundläggande metod att försöka finna underliggande mening i något eller att 
säga något som framstår som oklart på ett klarare sätt. Wallén (1996) menar att 
en tolkning innebär att man söker innebörder eller sammanhang som ”ligger 
bakom” det som direkt framträder eller kan observeras i en text, samtal eller 
handling. Denna innebörd är dock beroende av tid, kultur och person (Lantz, 
1993). Vi anser utifrån detta resonemang att tolkningar måste ta hänsyn till 
kontexten, som det som tolkas ingår i. Vi är emellertid av uppfattningen att en 
kontext inte är konstant utan ändras då någon av de ingående delarna förändras. 
Av denna anledning håller vi med Holme och Solvang (1991), som hävdar att 
tolkning sker kontinuerligt och inte bara i slutet av en process.  
 
Vi menar att denna kontinuitet i vår tolkningsprocess kan illustreras av den 
välkända hermeneutiska spiralen som, enligt Barbosa da Silva och Wahlberg 
(1994), skildrar samspelet mellan delarna och helheten. Utifrån vår förförståelse 
definierade vi vår problemformulering. Därefter inleddes vår första dialog i form 
av studier av litteratur och artiklar. Vår därigenom utvidgade förståelse hjälpte 
oss sedan att formulera frågor inför vår nästa dialog, den med våra 
intervjuobjekt. Sjöström (1994) gör gällande att spiralen illustrerar ett 
alternerande mellan insamling och analys av data å ena sidan och tolkning och 
teoribildning å den andra. Ett tillvägagångssätt som exemplifieras av 
utformandet av vår referensram, som växte fram under vår insamling av såväl 
teorier som empiriskt material.  
 
Gilje och Grimen (1992) diskuterar i detta sammanhang även begreppet den 
hermeneutiska cirkeln. Detta begrepp innefattar, enligt författarna, forskarens 
ständiga rörelse mellan helhet och del och mellan fenomen och kontext, det vill 
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säga att tolkningen av det ena är beroende av det andra och vice versa. Mot 
bakgrund av denna diskussion menar vi att, medan vi arbetade oss upp i 
spiralen, såg vi de enskilda delarna, exempelvis specifika intervjuer och enskilda 
teorier, både för sig och som en del av vår studie som helhet. Detta innebär att vi 
reflekterade, dels över varje enskild intervju och teori, dels över den information 
som intervjuerna respektive teorierna gav ihop. Vidare jämförde vi intervjuerna 
med såväl varandra som med teorier inom området. Anledningen till detta 
tillvägagångssätt är vår uppfattning att vi inte kan erhålla en fullständig bild av 
vår studie som helhet genom att endast detaljerat beskriva varje enskild 
ingående del. Vi ser snarare att det blir nödvändigt att försöka vidga våra vyer 
genom att sätta delarna i perspektiv till varandra och därigenom söka fånga en 
helhetsbild av vår studie. 
 
Kan vi då säga att de tolkningar vi gör är riktiga och sanna? Enligt Gilje och 
Grimen (1992) är svaret nej, de menar i stället att en tolkning endast kan vara 
mer eller mindre trovärdig eller sannolik och att det inte finns någon grundval 
för absolut korrekta tolkningar. Vi anser därför, i enlighet med författarna, att 
vår tolkning, liksom vår förförståelse, är reviderbar och att andra tolkningar än 
den vi själva för fram kan ha något viktigt att säga.  
 

2.2 Sammanfattning 
 
Vi har uppfattningen att verkligheten är en social konstruktion och att varje 
människa är unik, eftersom hon formas av den kontext hon är en del av. Varje 
människa bär därför på en viss förförståelse, som ligger till grund för hennes 
tolkning av de företeelser hon möter. Vi menar att vår verklighetssyn 
överensstämmer med den verklighetssyn som hermeneutiken står för. I enlighet 
med hermeneutiker anser vi att både förförståelse och tolkning är reviderbara. 
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3. Tillvägagångssätt 
 
________________________________________________________________ 
I detta kapitel beskriver vi hur vi, med utgångspunkt i vår vetenskapssyn, 
realiserat denna studie. En studie kan genomföras på en mängd olika vis och vi 
har således behövt reflektera kring en rad alternativa tillvägagångssätt. Vi 
redovisar och motiverar därför de metodval vi gjort under uppsatsprocessens 
gång 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bjereld et al (2002) framhåller att vetenskapliga undersökningar måste vara 
möjliga att upprepa med ungefärligen samma resultat och att de vetenskapliga 
resultaten måste tillåtas att utsättas för prövning. Författarna betonar därför att 
de val som forskaren gör under undersökningens gång tydligt ska motiveras. Av 
denna anledning anser vi att det är av betydelse för läsarens bedömning av vår 
undersökning att vi redovisar för hur vi gått tillväga i vår studie och för de 
metodval vi gjort under arbetets gång.  
 
En forskares vetenskapssyn ligger till grund för dennes vetenskapliga arbete, 
vilket karaktäriseras av samspelet mellan teori och empiri (Andersen, 1994). Vi 
börjar därför med att redogöra för hur vi sammanfört teori och empiri under vår 
studies gång. En forskare kan huvudsakligen ta två olika tillvägagångssätt i 
anspråk vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning; det induktiva eller 
det deduktiva, vilka illustreras i nedanstående bild. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul (1999), Paulsson (1999), Jacobsen (2002) m fl.)  
 
 
 
 
 
 

” Our plans miscarry because they have no aim. When a man does not 
know what harbor he is making for, no wind is the right wind.” 

 
Lucuis Annaeus Seneca, Romersk filosof och statsman
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Figur 1: Induktiv och Deduktiv Strategi 
Källa: Modifierad version av Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s.218 
 
Den induktiva ansatsens utgångspunkt är verkligheten och grundar sig på att 
iakttagelser, erfarenhet och experiment är kunskapsutvecklingens kärna 
(Andersen, 1994). Forskaren skall inhämta empiriskt material utan teoretisk 
förankring och sedan utveckla existerande teoribildning. (Paulsson, 1999) Vid 
deduktion utgår forskaren i stället från den teoretiska referensramen för att sedan 
applicera de utvalda teorierna på verkligheten, i ett försök att verifiera eller 
falsifiera teorierna eller modellerna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Vi 
anser att vårt tillvägagångssätt, utifrån denna beskrivning, kan liknas vid den 
deduktiva ansatsen. Vi initierade vår uppsatsprocess med att studera existerande 
teorier och modeller inom vårt ämnesområde, vilka vi sedan utgick ifrån när vi 
samlade in empirin. När vi därefter analyserade det insamlade materialet gjorde 
vi jämförelser med teoribildningen i enlighet med den deduktiva ansatsen. Vi 
ämnar emellertid inte tillämpa empirin för att verifiera eller falsifiera den valda 
referensramen, utan i stället undersöka om den kan användas för att tolka det 
ämnesområde som vi studerar. Vi ser snarare att vår studies resultat kan bidra till 
fortsatt utveckling av den redan existerande teoribildningen, i enlighet med den 
induktiva ansatsen. Detta tillvägagångssätt resulterar i att vi under arbetet med 
analysen använde både den deduktiva och den induktiva ansatsen. De två 
ansatserna måste inte betraktas som varandras motsatser, utan Strauss och 
Corbin (1990) framhåller att både deduktivt och induktivt angreppssätt ingår i 
den analytiska processen.  
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3.1 Vår studies undersökningsansats 
 
Vi börjar med att behandla undersökningens problemställning. Då vi kommer att 
genomföra en analys av kundinvolvering i högteknologiska 
produktutvecklingsprojekt, anser vi att vår studie kan sägas ha, vad Arbnor och 
Bjerke (1994) benämner, en förklarande problemställning. En förklarande studie 
beskriver, enligt författarna, inte bara en företeelse eller förhållande, utan går ett 
steg längre och ämnar även finna svar på frågor såsom ”varför någonting är som 
det är?” och ”vilka eventuella samband som kan finnas mellan olika faktorer och 
hur dessa faktorer påverkar varandra?”. För att kunna realisera vår förklarande 
problemställning blir emellertid en beskrivning av problemområdet, enligt oss, 
en förutsättning och nödvändig bakgrund för förståelsen av det vi upptäcker. Vi 
menar dock att denna beskrivning inte utgör syftet med studien och vi anser 
således inte att vår studie är vad Arbnor och Bjerke (1994) kallar beskrivande,. 
Till skillnad från den förklarande problemställningen handlar den beskrivande 
enbart om att kartlägga fakta och förhållanden. 
 
Valet av undersökningsansats rör även valet mellan kvantitativt eller kvalitativt 
tillvägagångssätt, eller en möjlig kombination av de båda. Till skillnad från den 
kvantitativa ansatsen karaktäriseras den kvalitativa av närhet till 
informationskällan och låg grad av formalisering (Holme & Solvang, 1991). 
Den kvantitativa studien är i hög grad strukturerad med ett upplägg och en 
planering som kännetecknas av selektivitet (Holme & Solvang, 1991) av på 
förhand definierade företeelser och dess egenskaper (Starrin, 1994).  Holme och 
Solvang (1991) menar att den kvalitativa metoden möjliggör en flexibilitet, som 
bland annat kommer till uttryck i intervjuns struktur. Denna flexibilitet är ett av 
skälen till att vi bedömer det kvalitativa tillvägagångssättet som mest lämpligt 
för vår studie. Vi menar att flexibiliteten medför att respondenterna kan känna 
att de har utrymme att fritt svara på frågorna och möjlighet att fördjupa aspekter, 
som antingen vi på förhand valt att belysa eller respondenterna väljer att föra 
fram under intervjun. Vi hävdar vidare att flexibilitet är nödvändigt för att vi 
under undersökningens gång ska kunna ändra intervjuernas innehåll vid behov 
(se vidare 3.2.1 Förarbete – tematisering och planering). Vi anser följaktligen att 
vi, tack vare närheten till informationskällorna och den höga flexibiliteten, 
uppnår bättre förståelse för vårt undersökningsområde med en kvalitativ ansats 
jämfört med om vi använt en kvantitativ.  
 
Holme och Solvang (1991) lyfter vidare fram att det i kvalitativa metoder är 
forskarens uppfattning och tolkning av informationen som står i förgrunden. 
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Lantz (1993) för liknande resonemang och diskuterar även hur den kvalitativa 
analysen kontinuerligt skiftar fokus mellan helhet och del, i enlighet med den 
hermeneutiska cirkeln. Även Holme och Solvang (1991) refererar till den 
hermeneutiska cirkeln och menar att syftet med en kvalitativ studie främst är att 
söka förståelse för ett fenomen och den helhet som detta fenomen utgör en del 
av. Vårt val av kvalitativ ansats är således i samstämmighet med vårt 
hermeneutiska synsätt. 
   
Hur kan vi då slutligen kategorisera vår studie? Då vi i första hand inte vill 
genomföra en studie av vårt problemområde för ett specifikt fall, eller i en 
specifik organisation, utan snarare önskar studera denna företeelse mer generellt, 
menar vi att vår studie kan liknas vid vad Jacobsen (2002) betecknar små N-
studier. Denna typ av studie innebär, enligt Jacobsen (2002), att endast ett fåtal 
enheter väljs ut för att sedan studeras. De utvalda enheterna kommer ofta från 
olika kontexter (en kontext kan exempelvis utgöras av en organisation), vilket 
möjliggör fokus på det valda fenomenet snarare än på den specifika situationen. 
Detta ger i sin tur ett bredare och rikare perspektiv på det studerade fenomenet 
(Ibid).  
 

3.2 Vår informationsinsamling 
 
Under vår utredning har vi samlat in information från ett flertal olika källor. 
Utöver litteratur, tidsskrifter, avhandlingar och dylikt består vår information av 
data som insamlats via intervjuer. Vi har valt att beskriva hur intervjuerna 
genomförts med hjälp av fem av Kvales (1997) faser inom intervjuprocessen: 
tematisering, planering, intervju, utskrift och analys2. 
 

3.2.1 Förarbete – tematisering och planering 

Vi fann det mest lämpligt att genomföra vad Lantz (1993) kallar öppna riktade 
intervjuer, eftersom de möjliggör både en viss struktur och flexibilitet, vilket 
varken öppna eller helt strukturerade intervjuer kan erbjuda. Vi gjorde 
bedömningen att denna typ av intervju kunde generera den efterstävade 
flexibiliteten, som vi diskuterade i samband med vårt val att använda ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Rörande intervjufrågornas innehåll betonar Lantz 
(1993) att innehållet både är beroende av och speglar den förförståelse och den 

                                                 
2 Vi har valt att inte specifikt ta upp Kvales (1997) sista två faser verifiering (fastställ generaliserbarhet, 
reliabilitet och validitet) och rapportering (resultat och metoder ska rapporteras i en form som motsvarar 
vetenskapliga kriterier) eftersom vi inte genomför dessa faser efter varje intervju. Vi anser snarare att dessa två 
faser i vårt fall behandlas genomgående i hela kapitel 2 och 3.  
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teoretiska kunskap forskaren har vid den aktuella tidpunkten för konstruktionen 
av intervjuguiden. Holme och Solvang (1991) utvidgar detta resonemang och 
trycker på att intervjun är en lärandeprocess under vilken nya infallsvinklar kan 
växa fram som kompletterar och fördjupar eller till och med ersätter vissa 
delområden. Denna syn på intervjuprocessen överensstämmer med vår 
hermeneutiska syn, som vidmakthåller att såväl vår förförståelse som vår 
tolkning kan förändras och är reviderbara. Under vår intervjuprocess 
omstrukturerade vi vår intervjuguide något, då vi märkte att våra intervjuobjekt 
fördjupade vissa områden. Vi satte därför till några kompletterande frågor för att 
alla intervjuobjekt i största mån skulle besvara samma frågor. 
 
I dessa tidiga faser betonar Kvale (1997) att forskaren bör fastställa vilket urval 
av studieobjekt, som ska användas i undersökningen. För att kunna samla in 
empiri inom vårt undersökningsområde behövde vi intervjua representanter för 
högteknologiska företag med egen produktutveckling. Vi kontaktade tre företag, 
som vi hade tillgänglighet till och som arbetar med telekomanknutna produkter. 
Två av de företag som vi kontaktade, nedan benämnda fallföretag B och C, 
arbetar med flera produkter och vi blev hänvisade till de utvecklingsenheter som 
arbetar med den typ av produkter vi önskade studera. På respektive företag 
vände vi oss till den eller de produktledare3 som är ansvariga för utvecklingen av 
företagets eller utvecklingsenhetens produkter. Sammanlagt består vårt urval av 
sju respondenter, två på fallföretag A, tre på fallföretag B och två på fallföretag 
C.   
 

3.2.2 Intervju 

Under intervjuns första del förklarade vi noga undersökningens syfte och 
innehåll, tidsramarna för intervjun, hur intervjun skulle komma att 
dokumenteras, hur resultatet skulle användas och av vilka samt etiska aspekter, 
såsom konfidentialitet. Liksom Lantz (1993) menar vi att ovan beskrivna 
tillvägagångssätt kan bidra till en mer avslappnad situation där förtroende 
mellan oss och respondenterna kan etableras. Vi anser att detta är särskilt viktigt 
i vårt fall med tanke på vårt ämnesområdes känsliga karaktär, då 
produktutveckling är ett viktigt konkurrensmedel för företag. Till följd av 
informations känsliga karaktär (både vad rör hur produktutvecklingsprojekten 
organiseras och vilka produkter företagen arbetar med för stunden) har företagen 
erbjudits konfidentialitet och intervjumaterialet kommer på begäran att 
behandlas med hänsyn till detta.  
 

                                                 
3 Produktledningen har det övergripande ansvaret för produktutvecklingsprojekten. 
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Vad det gäller genomförandet av intervjuerna menar vi, utifrån våra tidigare 
diskussioner kring den hermeneutiska vetenskapssynen, att det är omöjligt att 
utföra en intervju där ingen påverkan eller tolkning förekommer. Lantz (1993) 
diskuterar i detta sammanhang den så kallade intervjuareffekten som den 
påverkan intervjuaren har på intervjuobjektet och vice versa. Hon menar att 
denna effekt bland annat beror på varje individs tolkning. För att i möjligaste 
mån minimera denna påverkan försökte vi undvika att visa respondenterna våra 
reaktioner på deras svar. Vi försökte även utföra intervjuerna på ett likartat sätt 
för att vår faktiska påverkan på intervjuobjekten, i så stor utsträckning som 
möjligt, skulle vara likartad, vilket torde underlätta jämförelsen av de svar vi 
samlat in.    
 

3.2.3 Bearbetning av information – utskrift och analys 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi den inspelade informationen för att 
lättare kunna behandla den. Att transkribera en intervju är dock inte 
problemfritt. Kvale (1997) hävdar att transkriptionen är en konstruktion, då en 
nedskriven verbal kommunikation har blivit föremål för viss tolkning. Vidare är 
en transkription utlyft från sin kontext eftersom den inte speglar rums-, tids- 
eller sociala dimensioner (Ibid). Vi är medvetna om denna problematik, men 
anser att den är svår att undgå.  
 
Kavle (1997) diskuterar fem olika intervjuanalysmetoder. Den första metoden är 
meningskoncentration där omfattande transkriptioner reduceras till kortare och 
mer koncisa. Meningskategorisering betyder att transkriptionen kodas och delas 
upp i olika kategorier. I en rapport kombineras informationen från alla 
intervjuer i en strukturerad beskrivning. När forskaren använder sig av tolkning 
försöker han gå på djupet och bryta ner den mening som identifieras i intervjun. 
Den sista metoden är en så kallad ad hoc användning av de övriga fyra 
metoderna, där forskaren anpassar sitt metodval efter vilken del av 
informationen som behandlas. (Ibid) Vi har tillämpat ett ad hoc-mässigt 
tillvägagångssätt. Vi började med att reducerade våra nedskrivna intervjuer 
genom att ta bort stakningar och upprepningar. Vi delade sedan upp 
transkriptionerna i kategorierna produktutveckling, produktutvecklingsprojekt 
och kundinvolvering, för att underlätta bearbetningen. I empirikapitlet 
kombinerade vi därefter informationen från de olika intervjuerna, för att 
slutligen tolka den insamlade informationen i analysavsnittet med hjälp av våra 
utvalda teorier.  
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3.3 Studiens giltighet 
 
Enligt Jacobsen (2002) handlar generaliserbarhet, den externa giltigheten, i 
kvalitativa metoder om att generalisera information som insamlats från ett litet 
urval på ett sådant sätt att mer generella teorier kan utvecklas. Med 
generaliserbarhet åsyftas, enligt Kvale (1997), även huruvida erfarenheter och 
kunskap från en studie är överförbara till samt tillämpbara i en annan kontext. 
Kan vi då generalisera vår studies resultat? Vi menar att de erfarenheter och den 
kunskap som denna studie genererar skulle kunna appliceras på liknande 
företeelser i andra organisationer under förutsättning att dessa organisationer 
konfronteras med liknande omständigheter som fallföretagen. Vi anser således 
att organisationer inom telekomanknutna branscher, som också utvecklar 
högteknologiska produkter i projektform, med höga krav på snabbhet, och där 
produkterna möter en marknad, som liknar den fallföretagens produkter agerar 
på, skulle kunna använda resultatet av denna studie.  
 
En förutsättning för att resultatet av denna studie ska kunna generaliseras är 
dock att resultatet är tillförlitligt och giltigt (Lantz, 1993). Hur ska vi då veta om 
vårt resultat är tillförlitligt och giltigt? Jacobsen (2002) framhåller att 
tillförlitlighet i hög grad handlar om hur väl forskaren har genomfört 
undersökningen och (intern) giltighet om forskaren har grund för sina slutsatser. 
Författaren menar att forskaren måste reflektera över om undersökningens 
resultat beror på sådant som att ledande frågor har ställts eller information har 
analyserats felaktigt och om forskaren har täckning för sin tolkning. Vi har i 
detta kapitel redogjort för olika aspekter av vår studies genomförande. De beslut 
vi tagit angående olika alternativa tillvägagångssätt har vuxit fram ur noggranna 
överväganden. Resultatet av besluten redovisas i detta kapitel och läsaren får 
utifrån våra diskussioner avgöra om denne anser att studien genomförts på ett 
tillförlitligt och giltigt sätt.    
 

3.4 Sammanfattning 
 
Vårt praktiska tillvägagångssätt utgår från den deduktiva ansatsen för att under 
analysen alternera mellan deduktion och induktion. Studiens problemställning är 
förklarande och i vår strävan att uppfylla den har vi genomfört en kvalitativ liten 
N-studie. Vår empiriska data har inhämtats via sju öppna riktade intervjuer. 
Denna information har sedan analyserats utifrån ett ad hoc-mässigt angreppssätt. 
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4. Referensram 
________________________________________________________________ 
Vi presenterar i detta kapitel det urval av teorier som vi senare kommer att ha 
till vår hjälp i analysen av det empiriska materialet. Referensramen är 
uppbyggd enligt en tratt, där varje avsnitt lägger grunden för det följande 
avsnittet. Vi börjar med att presentera teorier kring produktutveckling, för att 
sedan behandla teorier om projekt och projektstyrning. Därefter kommer vi till 
uppsatsens huvudämne, nämligen de teorier som behandlar hur kunder kan 
involveras i företags produktutvecklingsprojekt. 
________________________________________________________________ 
 

 

4.1 Vad är produktutveckling? 
 
Produktutveckling definieras enligt Selin (1991) som: 
 

”Allt arbete att funktionellt, tekniskt, estetiskt och ekonomiskt utforma, 
konstruera och producera en produkt inklusive erforderliga produktionsverktyg 

och dylikt, och inklusive all erforderlig dokumentation” 
 
Selin (1991) menar emellertid att även idégenerering och idéhantering kan ingå i 
begreppet. Enligt Kahn (2001) representerar produktutveckling de faser när 
produkten tänks ut, utvecklas, produceras och testas. Vi väljer att i vår studie se 
produktutveckling som en blandning av ovanstående definitioner och inkluderar 
i begreppet; idégenerering och hantering, utveckling, produktion och testning av 
en ny produkt ur ett funktionellt, tekniskt, estetiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 

4.1.1 Olika typer av nya produkter 

Enligt Kahn (2001) är produktutvecklingens mål att skapa en ny produkt och 
författaren identifierar sex olika typer av nya produkter som kan tas fram vid 
produktutveckling: kostnadsförbättring, produktförbättring, utvidgning av 

”Det är omöjligt att skaffa sig mycket kunskap, om man bara läser 
det som behagar en” 

Joseph Joubert
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produktlinje, marknadsutvidgning, införande av ny kategori och ny produkt för 
världen. 
 
Kostnadsförbättringar innebär att kostnader sänks utan att större förändringar av 
produkten görs. Kostnadsförbättringarna märks därför inte alltid av kunderna, 
men är viktiga ur konkurrenssynpunkt, eftersom de möjliggör för företaget att 
öka sina marginaler eller sänka sina priser. Produktförbättringar, å andra sidan, 
medför förbättringar och förändringar av en produkts form eller funktion. 
Utvidgning av produktlinjen går ut på att göra reproduktioner av existerande 
produkter. Reproduktionerna innehåller dock unika egenskaper som 
originalprodukten saknar. Skillnaden mellan produktförbättring och utvidgning 
av produktlinjen är att när den senare introduceras är originalprodukten 
fortfarande tillgänglig för kunder. En produktförbättring innebär alltid en 
ersättning av originalprodukten. Marknadsutvidgning betyder att 
originalprodukter positioneras på nya marknader utan att produkterna förändras 
nämnvärt. Införande av ny kategori utgörs av produkter som är nya för företaget, 
men som inte är nya för konsumenterna. Nya produkter för världen är tekniska 
innovationer som skapar helt nya marknader som tidigare inte existerat. (Kahn, 
2001) 
   

4.1.2 Produktutvecklingsprocessen 

En produktutvecklingsprocess kan, enligt Kahn (2001), antingen vara 
marknadsdriven eller teknologidriven. Marknadsdriven innebär att 
produktutvecklingen från början är fokuserad på att tillfredsställa kunders 
behov. Processen börjar därför med en analys av marknaden för att bestämma 
kundernas behov, samt hur kunderna uppfattar att konkurrenter tillmötesgår 
dessa behov. Olika former av kundanalyser förekommer sedan kontinuerligt 
genom hela processen för att hålla marknadsinformationen uppdaterad. Vid 
teknologidriven produktutveckling tar processen i stället sin utgångspunkt i att 
företaget utvecklar en ny teknik, med eller utan att dess marknadspotential 
utvärderas. I många fall avslutas denna process med att företaget har tagit fram 
en ny produkt utan att veta på vilken marknad den ska lanseras. Efter 
utvecklingen behövs följaktligen mycket arbete läggas ner för att skapa en 
efterfrågan av den nya produkten på marknaden. (Ibid)  
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4.2 Vad är ett projekt? 
 

”[Projekt är] en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad 
arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser ska uppnå uppställda 

mål.” (Selin, 1991, s. 17) 
 
Idag används begreppet projekt inom många organisationer, och av många 
personer, för att beteckna företeelser och förhållanden av vitt skilda slag 
(Macheridis, 2001). Andersen et al (1994) och Engwall (1996) framhåller att det 
dock finns enighet kring fyra karaktäristiska egenskaper som präglar ett projekt. 
Projekt är målorienterade, kräver samordning av olika aktiviteter, har en början 
och ett slut samt är unika (Ibid).  
 
Vad det gäller uppbyggnaden av projekt gör Abdomerovic och Blakemore 
(2002) gällande att projekt består av två typer av processer. Projekt innehåller 
dels processer som genererar projektets resultat, det vill säga projektprodukten, 
dels processer som organiserar det arbete som krävs för att skapa denna 
projektprodukt. Författarna talar därför om produktorienterade respektive 
projektledningsorienterade processer och framhåller att de två typerna av 
processer interagerar under hela projektets livscykel.(Ibid) 
 
Enligt Engwall (2001) genomgår alla projekt en kronologisk livscykel. 
Livscykeln kan delas in i fyra olika faser; förstudie, planering, genomförande 
och avslutning. Arbetet inom de olika faserna fokuserar på olika typer av 
problem. I början av ett projekt är uppdraget otydligt och abstrakt. Genom olika 
utredningar och planeringsåtgärder utvecklas idéerna om vad som ska 
åstadkommas och hur man skall gå tillväga. Därefter planeras de olika tekniska 
åtgärderna i detalj, åtgärderna genomförs och slutligen avslutas projektet med att 
det färdiga resultatet presenteras och överlämnas till uppdragsgivaren. (Ibid) 
 
Enligt Macheridis (2001) finns det två olika sätt att betrakta projektets livscykel, 
nämligen det mekaniska respektive det organiska synsättet. Författaren förklarar 
att i motsats till det mekaniska synsättet, där övergångarna mellan projektets 
faser är sekventiella, är övergångarna mellan projektens olika faser flytande eller 
rent av parallella i det organiska synsättet. De två synsätten kan ses som 
motpoler till varandra, men Macheridis (2001) anser snarare att det ofta 
förekommer ”blandformer”.  
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Det synsätt företaget har får vidare inverkan på den projektmodell som företaget 
väljer att applicera(Macheridis, 2001). Lindkvist et al (2001) framhåller att det 
finns två huvudsakliga projektmodeller som skiljs åt beroende på hur ett projekts 
olika faser hänger samman: vattenfallsmodellen och fontänmodellen. I 
vattenfallsmodellen genomförs de olika aktiviteterna i ett projekt sekventiellt, 
tydligt separerade från varandra. Inget nytt steg påbörjas i projektet innan 
företaget har utvärderat de uppställda kriterierna för det föregående steget. I 
fontänmodellen sker många aktiviteter parallellt och funktioner, vars aktiviteter 
inte kommer in förrän sent i projektet, involveras ändå i tidiga faser i projektet. 
Då fontänmodellen inte inkluderar omfattande utvärderingar efter varje fas ökar 
risken för att problem upptäcks sent i processen. Detta motverkas genom att man 
etablerar en tätare feedback och utvärderingsprocess kring olika aktiviteter i 
projektet. (Ibid)  
 

4.2.1 Produktutvecklingsprojekt 

Det finns många olika typer av projekt och produktutvecklingsprojekt tillhör den 
kategori som Macheridis (2001) benämner utvecklingsprojekt. Dessa 
kategoriseras av att målet och metoderna att nå målet ofta är vaga och ibland 
förändras under projektets gång (Ibid). Projektets mål kan ändras till följd av 
oförutsedda förändringar på marknaden, snabbare teknisk utveckling än väntat 
och interna problem i form av tidsförskjutningar och högre kostnader än räknat 
(Selin, 1991).  
 
Vad gäller produktutvecklingsprojekts utformning finns det enligt Kahn (2001) 
fem skeden som alla produktutvecklingsprojekt går igenom: 
 

•  Identifiering av möjlighet - vars syfte är att skapa tydlig riktning för 
utvecklingsinitiativet.  

•  Konceptgenerering - som innebär att ett antal potentiella produktidéer 
sätts samman. 

•  Förteknisk utvärdering - som går ut på att utvärdera och prioritera 
produktkoncepten och tydligare definiera de produkter som väljs ut.  

•  Teknisk utveckling – är det skede där tekniken bakom produkten fram och 
testas för att säkerställa att den möter de krav som ställts upp. Skedet 
avslutas med att produkten tillverkas.  

•  Lansering - inkluderar alla aktiviteter för att få marknaden att acceptera 
den nya produkten. (Ibid) 

 
 
 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                 Referensram 
produktutvecklingsprojekt 

 25

 

4.3 Vad är Projektstyrning? 
 
Andersen et al (1994) menar att projektstyrning refererar till att styra de 
involverade människorna på ett sådant sätt att de gemensamt når det 
förutbestämda målet för projektet. I begreppet inkluderar författarna planering, 
organisering och uppföljning. I planering ingår fastställande av mål och 
tillvägagångssätt för att nå dessa samt organisering av resurser. Vid uppföljning 
avstäms prestationerna och graden av måluppfyllelse. Även Lientz och Rea 
(2001) betonar vikten av noggranna och frekventa uppföljningar, för att 
förhindra att problem upptäcks så sent i projektet att omfattande resurser 
behöver tillsättas för att åtgärda problemet. Andersen et al (1994) framhåller i 
samband med uppföljning betydelsen av kontrollerbara milstolpar, delmål, för 
att avgöra om och hur företaget ska gå vidare till nästa steg i projektet. För att 
bedöma projektets framskridande är det, enligt Macheridis (2001), av stor vikt 
att kontinuerligt utvärdera projektets värdegenerering och resursförbrukning, 
vilket görs med hjälp av styrparametrar såsom tid, kostnad och kvalitet. 
 
Enligt Macheridis (2001) får det synsätt, utifrån vilket företag ser på projekts 
livscykler, får implikationer på hur projektstyrningen genomförs i projektets 
olika faser. Skillnaderna i projektstyrningens angreppssätt illustreras i 
nedanstående tabell. (Macheridis, 2001) 
 
Fas  Mekaniskt synsätt Organiskt synsätt 
Förstudie4 Målformulering 

Strategi 
Mål och visioner 
Tänka fritt och stort 

Planering Strikt tidsschema 
Noggrann planering 

Latenta mål (diffusa ej 
tydligt uttalade mål) 
Flexibilitet 

Genomförande Projektstyrning 
Delmål 

Föränderlig omvärld 
Försöka följa latenta mål 

Avslutning Bedömning 
Utvärdering 

Framtidsvisioner 
Lärprocess 

Figur 2: Projektstyrning vid mekaniskt respektive organiskt synsätt  
Källa: Modifiering av Macheridis (2001)  s. 41 
 

                                                 
4 För läsvänlighetens skull har vi använt Engwalls (2001) beteckningar på projektets faser i stället för Macheridis 
(2001), eftersom fasernas innehåll överensstämmer. 
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Enligt Macheridis (2001) leder det mekaniska synsättet till att ett projekt utgår 
ifrån en tydlig målformulering och riktlinjer för hela projektet, med tyngdpunkt 
på strikt tids- och aktivitetsplanering, sätts upp under planeringsfasen. Under 
genomförandefasen implementeras tids- och aktivitetsplanerna i enlighet med 
tydliga delmål. Projektets resultat utvärderas slutligen i förhållande till 
uppdraget och de krav som formulerats i början av projektet. (Ibid) 
 
Macheridis (2001) menar att tydliga mål inte är det primära inom det organiska 
synsättet, utan istället ska visioner växa fram och omsättas i konkreta termer 
under projektets gång. Det organiska synsättet utgår ifrån att världen är 
föränderlig, vilket gör att projekt måste vara flexibla och se mål som diffusa 
riktlinjer. Projektets slutprodukt ska vidare bygga på och bedömas i förhållande 
till de involverade aktörernas visioner. (Ibid)   
 
Ovanstående beskrivningar behandlar främst styrningen av specifikta projekt. 
Om man istället ser mer övergripande på projektstyrning, så förespråkar Lientz 
och Rea (2001), att det i samband med högteknologiska projekt, finns många 
fördelar med att styra flera projekt gemensamt, jämfört med att styra varje 
projekt separat. Fördelarna finns, dels i den ökade möjligheten att sprida 
information och kunskap mellan olika projekt, dels i underlättandet av 
konfliktlösning, som rör exempelvis resurskrav, mellan olika projekt. Den 
gemensamma styrningen skapar även gynnsammare förutsättningar för analyser 
av projektens totala resursanvändande. (Ibid) 
 

4.3.1 Styrning av produktutvecklingsprojekt 

Lakemond och Magnusson (2001) är av åsikten att inget 
produktutvecklingsprojekt är det andra likt, och följaktligen går det inte heller 
att identifiera ett enhetligt sätt att hantera styrningen av dessa projekt. 
Författarna hävdar att det i stor utsträckning är den osäkerhet som är kopplad till 
projektet som avgör samarbetets form och således styrning. Styrningen av 
produktutvecklingsprojekt är därför oftast fokuserad på de olika processerna i 
projektet snarare än på slutresultatet, eftersom den höga osäkerheten kring ny 
teknik gör att slutresultatet blir svårt att förutspå. Den höga osäkerheten 
genererar vidare ett behov av kontinuerlig omprövning och uppdatering av 
styrningen. (Ibid) 
 
Idag finns flera modeller som kan användas för styrning av 
produktutvecklingsprojekt, varav vi kommer att redogöra för två modeller, vid 
namn RUP och PROPS, eftersom dessa används av våra fallföretag. RUP är en 
modell utvecklad speciellt för produktutvecklingsprojekt inom mjukvara 
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(Henderson-Sellers et al, 2001) och en av de mest använda modellerna inom 
detta område (Sundsted, 2001), medan PROPS är en internationellt spridd 
modell för generell projektstyrning för multiprojektorganisationer (PROPS 
manual, Ericsson).  
 
PROPS  
PROPS är en projektstyrningsmodell som är utvecklad av företaget Ericsson. 
Enligt PROPS ses ett projekt som ett flöde av aktiviteter som täcker in hela 
projektets livslängd, där aktiviteterna delas in i fyra på varandra följande faser: 
förstudiefas, genomförbarhetsfas, genomförandefas och avslutningsfas. PROPS 
definierar emellertid inte det exakta innehållet i varje fas, utan överlämnar detta 
beslut till projektledaren. Under projektets gång fattas sex så kallade tollgate5-
beslut (TG-beslut), vid vilka det bestäms om och hur projektet ska fortskrida. 
Projekten styrs med hjälp av tre styrparametrar: ”scope” (projektets omfattning), 
tid och budget och det är utifrån dessa dimensioner som mål sätts kring vad som 
ska vara uppfyllt vid varje TG. (PROPS manual, Ericsson) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: PROPS, projektstyrningsmodell  
Källa: Egen konstruktion 
 
Innan ett projekt initieras sammanställer beställaren av projektet en 
uppdragsspecifikation, som utgör underlaget för TG0 beslutet, vilket rör 
huruvida projektet ska påbörjas eller inte. I uppdragsspecifikationen definieras 
projektets förväntade resultat och dess tids- och kostnadsbegränsningar. (PROPS 
manual, Ericsson) 
 
Förstudiefasen: I denna fas undersöks om projektidén är tekniskt och 
kommersiellt genomförbar samt om den uppfyller interna och externa kunders 
krav. Vidare analyseras projektets förväntade resultat och vad detta innebär för 
organisationen. Fasen avslutas med ett TG1 beslut om projektet ska övergå i en 
genomförbarhetsstudie. (PROPS manual, Ericsson) 
 
                                                 
5 Tollgate är en beslutspunkt vid vilken formella beslut tas rörande projektets mål och genomförande. (PROPS 
manual, Ericsson ) 

TG 0 TG 1 TG 2 TG 3 TG 4 TG 5 

Förstudiefas Genomförbarhets-
fas 

Genomförandefas Avslutningsfas 
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Genomförbarhetsfasen: I denna fas undersöks hur projektet ska genomföras. 
Projektet planeras och specificeras ytterligare i en projektspecifikation. I slutet 
av fasen tas ett TG2 beslut huruvida projektet ska fortsätta eller inte. (PROPS 
manual, Ericsson) 
 
Genomförandefasen: I denna fas sker genomförandet av själva projektarbetet 
och resultatet lämnas över till beställaren. Under genomförandefasen fattas flera 
TG-beslut. Vid TG3 fattas beslut om projektet ska fortsätta enligt ursprunglig 
plan eller enligt omarbetad plan. Vid TG4 tas beslut om att påbörja överlåtelsen 
av projektets resultat till beställaren för acceptans. Fasen avslutas med TG5 där 
beslut fattas om att påbörja avslut av projektet förutsatt att resultatet fått 
acceptans. (PROPS manual, Ericsson) 
 
Avslutningsfas: I denna fas avslutas projektet och en slutrapport sammanställs 
över erfarenheter från projektet. Dessutom utvärderas projektmedlemmarnas 
prestationer och projektets resultat. (PROPS manual, Ericsson) 
 
RUP 
Projektstyrningsmodellen RUP, Rational United Process, är utvecklad av 
företaget Rational. Enligt RUP delas ett projekt in i fyra på varandra följande 
faser, som var och en avslutas med en milstolpe, en så kallad beslutspunkt. Vid 
varje beslutspunkt görs en utvärdering för att bedöma huruvida fasens mål är 
uppnått. Godkänns resultatet fortsätter projektet in i nästa fas. De fyra faserna i 
ett projekt är: inledningsfasen, utredningsfasen, konstruktionsfasen och 
övergångsfasen. Varje varv genom de fyra faserna representerar ett nytt projekt 
och en ny version av produkten. Om inte produkten läggs ner så kommer den att 
fortsätta utvecklas i nya versioner genom att varv på varv upprepa de fyra 
faserna. (Rational User Process 5.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4: Rational United Process, RUP, projektstyrningsmodell 
Källa: Rational User Process 5.5 
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Inledningsfasen: I denna fas, som är av speciellt stor betydelse vid utveckling av 
nya produkter, definieras projektets omfattning, det vill säga de viktigaste 
kraven och begränsningarna på slutprodukten. Vidare förbereds ett business 
case6 och bestäms hur produkten ska tas fram. (Rational User Process 5.5) 
 
Utredningsfasen: I denna fas definieras och valideras produktens utformning 
samt identifieras och tas ut de komponenter som ska ingå. Vidare skapas en 
detaljerad plan för konstruktionen. (Rational User Process 5.5) 
 
Konstruktionsfasen: I denna fas fastställs de återstående kraven på produkten 
och produkten tillverkas. Fokus ligger på styrningen av de inblandande 
resurserna och på att optimera kostnader, tid och kvalitet. Den färdiga produkten 
utvärderas även mot de krav som ställts upp i tidigare faser. (Rational User 
Process 5.5) 
 
Övergångsfasen: Syftet med denna fas är att fastställa att produkten är 
tillgänglig för slutanvändarna. Produkten testas och finjusteras efter feedback 
från testanvändare, för att slutligen överlämnas till slutanvändarna. (Rational 
User Process 5.5) 
 

4.4 Vad är kundinvolvering? 
 
Lakemond och Magnusson (2001) hävdar att kundinvolvering, det vill säga 
olika former av samarbeten med kunder, är ett led i att öka företags 
kundorientering och kundfokus på lång sikt. Kundorientering kan beskrivas som 
hur företag handskas med kunders förväntningar med målet att få tillgång till 
den kunskap som kunder besitter och som är nödvändig för företagets 
överlevnad. Denna kunskap rör i huvudsak kritiska faktorer för kunders och 
framförallt slutanvändares efterfrågan. (Salomo et al, 2003) Helling (1999) 
skriver om kundorientering att: 
 

”De externa och interna7 kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, 
önskemål och förväntningar skall vara vägledande för organisationen, dess 

medarbetare och verksamhet.”(s. 24) 
 

                                                 
6 Ett business case är ett scenario över affärsvillkoren för en produkt eller tjänst som 
utvecklas. 
7 Kunder utanför respektive inom företaget 
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Enligt Salomo et al (2003) ingår alla aktiviteter för att förvärva och använda 
kundinformation i begreppet kundorientering. Ett sätt att förvärva 
kundinformation i produktutvecklingssammanhang är att på olika sätt involvera 
kunder i produktutvecklingen. Kundinvolvering i produktutveckling kan ta 
många former, allt från enkäter och fokusgrupper till intensivt samarbete och 
partnerskap med olika kunder. (Ritter & Walter, 2003) Salomo et al (2003) 
betonar att information om kunders behov, preferenser och användarerfarenhet 
är särskilt viktigt i produktutvecklingssammanhang eftersom kunders efterfrågan 
är avgörande för företagets överlevnad. Mello (2002) framhåller att då produkter 
utvecklas enbart baserat på det företaget hävdar att det vet om kunder och deras 
behov, så klarar produktutvecklingen oftast inte av att identifiera icke uttalade 
kundbehov. 
 

4.4.1 Kundinvolvering i produktutveckling 

I många fall tillämpas mycket stränga sekretessregler vid produktutveckling, 
åtminstone för vissa faser i produktutvecklingsprojekten, vilket försvårar för ett 
aktivt samarbete med kunder (Selin, 1991). Många företag anser trots denna 
svårighet att kundinvolvering är viktigt, eftersom kunder utgör en mycket 
värdefull källa för produktutvecklingsinformation. Alla kunder kan dock inte 
bidra till produktutvecklingen på samma sätt och det råder fortfarande oenighet 
kring kundernas exakta bidrag i produktutvecklingen. (Brockhoff, 2003) Salomo 
et al (2003) understryker dock att kundinvolverade produktutvecklingsprojekt 
minskar företags marknadsrisk, speciellt för helt nya produkter. De poängterar 
att kundinvolvering därför är ett vanligt sätt att hantera hög osäkerhet i 
innovativa situationer.  
 
Enligt Brockhoff (2003) finns det ingen enkel korrelation mellan 
kundinvolvering och potentiell framgång. Salomo et al (2003) beskriver 
emellertid att en frekvent kommunikation med kunder kan underlätta för en 
eventuell kommersiell framgång vid produktutvecklingsprojekt som hanterar 
hög risk. Kunder, som är experter på marknaden, inom produktkategorin eller 
inom tekniken, kan tillhandahålla företaget viktig information. Att involvera 
kunder i utvecklingsprocessen har enligt författarna två effekter: direkt kontakt 
med kunder ger mer och tydligare information om marknadsförhållanden 
dessutom stödjer intensiv kundkontakt företagets kompetensutveckling och 
hjälper teknisk framgång. De menar vidare att framtagning av 
marknadsinformation sker genom olika marknadsundersökningsansatser. (Ibid) 
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4.4.2 Typer av kundinvolvering i produktutveckling 

Brockhoff (2003) menar att det finns två huvudsakliga sätt att involvera kunder i 
produktutveckling: begärd kundinvolvering och ickebegärd kundinvolvering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Alternativa former av kundinvolvering 
Källa: Brockhoff, 2003, s. 471 
 
Brockhoff (2003) menar att skillnaden mellan begärd och ickebegärd 
kundinvolvering beror på vem som initierar den. Vid begärd kundinvolvering 
ligger initiativet hos företaget, medan initiativet är taget av kunden vid 
ickebegärd kundinvolvering. Den ickebegärda kundinvolveringen kan delas in i 
klagomål och förslag. Brockhoff (2003) anser att kunders klagomål kan 
betraktas som en värdefull och kostnadseffektiv källa till potentiella 
produktförbättringar, men att klagomål idag oftare betraktas som en typ av 
kvalitetskontroll än som ett sätt att få nya idéer till produktutvecklingen. 
Dessutom finns det en risk att de klagande kunderna inte utgör en korrekt 
representation av det faktiska kundsegmentet. Följaktligen finns det ett antal 
begränsningar kring användandet av klagomål som informationskälla i 
produktutvecklingsprojekt. Informationen från kundförslag möter samma kritik 
som informationen från klagomål. (Ibid)  
  
Brockhoff (2003) framhåller att begärd kundinvolvering kan betraktas som 
direkt eller indirekt. Vid det senare tar företaget initiativet, men kan inte påverka 
vilka kunder som kommer att svara. Denna form av involvering uppkommer 
exempelvis när företaget tillkännager en ny produkt och ber om input, och på så 
vis får reaktioner på den specifika produkten. Då företaget inte kan kontrollera 
vilka som svarar är risken stor att de svarande inte ger en korrekt bild av det 
faktiska kundsegmentet. Vid direkt kundinvolvering väljer företaget ut 
potentiella kunder som de önskar ska svara. Även om företaget inte kan tvinga 
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en kund att samarbeta har företaget med denna metod ökade möjligheter att 
påverka vilka som svarar. (Brockhoff, 2003) 
 
När ett företag väljer att involvera kunder i sin produktutveckling, måste 
företaget bestämma utifrån vilka kriterier som det ska välja ut kunder 
(Brockhoff, 2003). Författaren rekommenderar följande urvalskriterier: 
 

1. Samarbeta med ”lead users”  
2. Samarbeta med kunder med hög efterfrågepotential 
3. Samarbeta med kunder med förmåga för tekniskt nyskapande  
4. Samarbeta med kunder som besitter expertis företaget är i behov av 

 
Brockhoff (2003) betonar att fördelen med att involvera ”lead users” är att de 
framför mer framtidsinriktade förslag än kunder, som representerar dagens 
efterfrågan. Författaren menar vidare att det är viktigt att förstå vad kunder med 
hög efterfrågepotential söker, eftersom det är troligt att de kommer att köpa den 
nya produkten. I de fall företag upplever behov av stöd inom den tekniska 
utvecklingen eller annat område kan de involvera kunder som besitter denna 
kunskap. (Ibid) 
 
Enligt Brockhoff (2003) måste företaget vid kundurvalet ta hänsyn till att de 
kunder, som representerar den nuvarande efterfrågan, sällan erbjuder radikala 
förslag till ny produktutveckling, eftersom de till stor del är nöjda med det 
nuvarande utbudet. Dessutom, ju mer radikal en ny produkt är desto viktigare är 
det att hålla utvecklingen hemlig, vilket innebär att samarbetet måste ske med 
pålitliga kunder. Även projektets komplexitet (åsyftar produkternas komplexitet) 
påverkar vilka kunder som väljs ut, då mer komplexa projekt kräver samarbete 
med mer erfarna kunder. (Ibid) 
 

4.4.3 Olika metoder för kundinvolvering i produktutveckling 

Det finns en mängd olika metoder för ett företag att involvera kunder i sin 
produktutveckling. Enligt Kaulio (1998) är de vanligaste metoderna: 
 

•  QFD (Quality function deployment) - är ett system för att försäkra att 
kundbehov driver produktdesignen och produktionsprocessen, genom att 
kunder involveras i den initiala delen av produktdesignfasen. 

•  Användarorienterad produktutveckling – inkluderar en noggrann analys 
av användare och framtagning av prototyper som testas av användare. 
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•  Koncepttestning – involverar kunder i konceptdesignfasen genom att de 
får se och utvärdera skisser, modeller och ibland prototyper av den 
framtida produkten.  

•  Betatestning – innebär att utvalda kunder utvärderar prototyper. 
Skillnaden mellan koncept- och betatestning är att produkten har nått ett 
senare stadium vid betatestning. 

•  Konsumentidealiserad design – är en process för att involvera användare i 
den faktiska designen av nya produkter, oftast i tidiga faser som koncept- 
och kravanalysen. Processen utförs alltid som gruppövningar i stil med 
fokusgrupper och ska leda fram till helt nya produkter. 

•  ”Lead user” metoden – innebär att företag samarbetar med så kallade 
”lead users”. ”Lead users” beskrivs som användare som möter behov, som 
kommer bli generella för hela marknaden, tidigare än vad majoriteten gör 
(Urban & von Hippel i Kaulio, 1998). Samarbetet kretsar kring hur 
företag kan möta de behov eller problem ”lead users” upplever. (von 
Hippel i Brockhoff, 2003)  

 
Ovan beskrivna metoder kan analyseras utifrån vilken roll kunderna och 
slutanvändarna spelar i produktutvecklingsprojekten. För att kunna bedöma 
kundernas roll använder Kaulio (1998) följande kategorier: 
 

•  Design för - är en produktutvecklingsansats där produkterna är designade 
för kundernas räkning. Information om användare, generella teorier och 
modeller av kundbeteenden används som kunskapsbas för designen. 
QFD-modellen använder denna ansats. 

•  Design med - är en produktutvecklingsansats som i likhet med ”design 
för” fokuserar på kunder och användare och använder sig av information 
om kundpreferenser, behov och krav. Skillnaden är att denna ansats även 
är ett sätt att upprätthålla en formell dialog med kunder och användare 
genom att företaget visar upp olika koncept för kunder och användare så 
att de kan reagera på olika föreslagna designlösningar. Ansatsen används 
av metoderna användarorienterad produktutveckling, koncept- och 
betatestning. 

•  Design av - är en produktutvecklingsansats som fokuserar på deltagande 
och den skarpa distinktionen mellan användare och utvecklare suddas ut, 
genom att användarna är aktivt involverade och deltar i utvecklingen av 
sin egen produkt.  Metoder som stödjer denna ansats är ”lead user” 
metoden och konsumentidealiserad design. (Kaulio, 1998) 
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4.4.4  Tidpunkten för kundinvolvering i produktutveckling 

Oavsett vilken metod för kundinvolvering som företag väljer att använda i sin 
produktutveckling är det vanligast att beakta kundernas åsikter och kunskap vid 
framställning av kravspecifikationen, vid konceptdesignen och vid 
genomförande av prototyptester. Det är också vid dessa tillfällen som den mest 
frekventa interaktionen äger rum mellan kunder och företag. (Kaulio, 1998)  
 
Framtagning av kravspecifikationen utgör ett av de första stegen i ett 
produktutvecklingsprojekt och kravspecifikationen anses vara bland de 
viktigaste dokument som produceras i projektet. Dokumentet utgörs egentligen 
av en serie olika dokument, som vart och ett är relaterat till olika steg i 
utvecklingsprocessen. (Kaulio, 1997, 3) Kravspecifikationen brukar innehålla en 
detaljerad beskrivning av produktens funktion, design, användningsområde och 
speciella kvalitets- och materialkrav. Kravspecifikationen fördjupas och 
detaljeras sedan allteftersom projektets löper. (Selin, 1991) Mello (2002) 
betonar vikten av att få in kunderna tidigt i produktutvecklingsprojekten, när 
produkten definieras. Selin (1991) menar därför att de krav som kunderna ställer 
på produkten bör detaljredovisas i kravspecifikationen. Vidare specificeras även 
de krav företaget ställer på projektet, vilka delvis är konsekvenser av kundernas 
krav. I en del fall, om konkurrens- och sekretesshänsyn tillåter det, kan en viktig 
kund delta mer aktivt i arbetet med kravspecifikationen. (Ibid) 
 
När företaget fastställt de krav som produktutvecklingsprojektet måste uppfylla 
behöver företaget utarbeta koncepten för den nya produkten (Kahn, 2001). 
Mello (2002) framhåller att det kan vara värdefullt för företag att involvera 
kunder i framtagning och utvärdering av olika produktkoncept.  Kahn (2001) 
menar att det finns flera metoder för konceptdesign, varav den som till störst del 
involverar kunder är behovsanalysen. Behovsanalysen strävar efter att förstå 
nuvarande och framtida behov på marknaden. Några av de källor som används 
för att få in marknadsinformation är säljbesök, kundservicesamtal, fokusgrupper, 
kundklagomål och generella kundkommentarer. Andra källor till 
marknadsinformation, som inte kräver någon aktiv inblandning av kunder, är 
experter på området, publikationer i olika tidskrifter, observationer av nuvarande 
kunder, rollspel och anställdas kunskap. (Kahn, 2001)  
 
När produktkoncepten tagits fram måste de utvärderas för att företaget ska 
kunna bestämma vilka koncept som ska utgöra den slutliga produkten. En teknik 
för att utvärdera de framtagna koncepten är att visa kunder prototyper. (Kahn, 
2001) Att använda prototyper, eller någon annan form av medel som 
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representerar den blivande produkten, är ett effektivt sätt för att underlätta 
kommunikationen mellan kunder och företaget. (Kaulio, 1997, 2) Lakemond och 
Magnusson (2001) menar att om kunderna får ta del av en nästan färdig produkt 
och dess användning, så ökar chanserna att företaget utvecklar en produkt som 
uppfyller marknadens krav. Kahn (2001) för ett liknande resonemang och 
framhåller att prototyper ger kunden möjlighet att hantera, testa och granska 
produkten själv, för att sedan ge företaget ett utlåtande. Enligt Kaulio (1997, 4) 
använder flera testmetoder, såsom koncepttestning och betatestning, prototyper i 
form av prover, modeller och simuleringsapparatur för att frambringa kunders 
åsikter. I dessa fall visas prototyperna för ett urval av kunder för att få feedback 
och lära sig om kundpreferenser (Idid). Genom prototyper integreras och 
sammanförs olika tekniker och kompetenser i fysiska objekt. Prototyper 
underlättar utvecklingen genom att på så vis tidigt identifiera nyckelproblem, 
som behöver åtgärdas. Prototyper är mer frekvent använt vid utveckling av helt 
nya produkter, där de används för att underlätta för företaget att lära sig om 
marknaden, kunder och tekniken. (Kaulio, 1997, 2) 
 

4.4.5 Svårigheter med kundinvolvering i produktutveckling 

Kundinvolvering framhålls ofta som ett sätt för företag att minska kostnader, 
höja kvaliteten och reducera ledtider, men Lakemond och Magnusson (2001) 
och Ritter och Walter (2003) menar även att ett kundsamarbete kan stöta på 
problem rörande exempelvis skillnader i arbetssätt. Vidare menar författarna att  
även kulturella skillnader och olika språk kan försvåra kundinvolveringen. 
Företaget och kunderna kan även ha olika intressen i projektet, vad gäller 
målsättning och motiv för samarbetet, vilket kan leda till konflikt. Det kan också 
förekomma maktskillnader mellan parterna. (Ibid och Macheridis, 2001) Vidare 
diskuterar Ritter och Walter (2003) olika typer av barriärer mot 
kundinvolvering, såsom grupptänkande och skyddande av kärnkompetenser.  
 
Kreiner (1995) för resonemanget djupare och berör det faktum att kundernas 
uppfattning om effektivitet, relevans och användbarhet hos en produkt till viss 
del är tyst kunskap. Författaren menar att kunderna ofta inte kan ge verbalt 
uttryck för dessa uppfattningar vid tidpunkten för projektets start, vilket kan leda 
till problem i termer av felaktiga utvecklingsbeslut. Även Mello (2002) 
beskriver att kunderna inte alltid kan artikulera sina behov explicit. Likaså 
Salomo et al (2003) gör gällande att företags höga innovationstakt gör det allt 
svårare för kunder att detaljerat uttrycka sina behov och önskemål eftersom de 
har svårt att identifiera vilka möjligheter som nya tekniker erbjuder. Lutz (i 
Mello, 2002) accentuerar emellertid att företag inte får lägga allt fokus på att få 
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fram och föra in kunders önskemål i produktutvecklingen, eftersom kunderna 
också vill bli överraskade av den nya produkten. Lutz (i Mello, 2002) menar att 
kunderna ofta efterfrågar produktegenskaper som de redan känner till och 
utvecklar företaget enbart de efterfrågade egenskaperna så skiljer sig dess 
produkter inte från konkurrenternas.  
 
Vidare lyfter Kreiner (1995) fram problematiken kring att kunders behov, 
önskemål och krav ändras kontinuerligt, som ett resultat av ökad erfarenhet om 
produkten, vilket försvårar företagets utvecklingsprocess. Med anledning av 
kunders tendenser att ändra åsikt bör, enligt Kreiner (1995), feedback från 
marknaden insamlas löpande. Han betonar dock att det även finns en risk att den 
feedback som samlas in tolkas felaktigt av projektets medlemmar, eftersom de 
utgår från sina egna referensramar och inte kundernas. Problemet är således inte 
mängden information som insamlas, utan snarare att informationen tolkas 
felaktigt. Ytterligare ett problem är det faktum att feedbacken ofta kommer i 
efterhand, eftersom kunderna först måste använda produkterna för att kunna 
komma med feedback. (Ibid) 
 

4.5 Sammanfattning 
 
I referensramens inledande avsnitt för vi en diskussion kring begreppet 
produktutveckling. Vi börjar med att klargöra hur vi i denna studie ser på 
begreppet genom att fastställa vad vi inkluderar i den definition vi kommer att 
utgå ifrån. Vi menar att produktutveckling inbegriper idégenerering och 
hantering, utveckling, produktion och testning av en ny produkt ur ett 
funktionellt, tekniskt, estetiskt och ekonomiskt perspektiv. Kapitlet fortsätter 
sedan med att beskriva vilka olika typer av produktutveckling som förekommer 
samt det faktum att processerna kan vara antingen teknologi- eller 
marknadsdrivna.  
 
Därefter behandlas begreppet projekt. I detta avsnitt redogör vi först generellt 
för projekt samt projekts livscykel, för att sedan djupare beskriva 
produktutvecklingsprojekt. 
 
I det tredje delavsnittet fördjupar vi oss inom området projektstyrning. Vi 
diskuterar först allmänt styrningens roll och olika synsätt samt vilken inverkan 
synsätten får på styrningen. Detta mynnar ut i en redovisning av de två 
projektstyrningsmodellerna PROPS och RUP. 
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I referensramens avslutande avsnitt går vi över till området kundinvolvering. 
Återigen för vi inledningsvis en diskussion kring begreppet i allmänhet, vilken 
leder fram till ett resonemang kring kundinvolverad produktutveckling. Då detta 
område kan sägas utgöra referensramens, såväl som studiens tyngdpunkt, ligger 
fokus på att här ge en djupgående redogörelse för de former kundinvolveringen 
kan ge uttryck för. Icke begärda respektive begärda samarbeten redovisas liksom 
olika metoder att i praktiken realisera en kundinvolvering. Även tidpunkten för 
involveringen behandlas. Avsnittet avslutas med att belysa de svårigheter som 
företag kan stöta på i samband med kundinvolverade produktutvecklingsprojekt. 
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5. Empiri 

 
________________________________________________________________ 
Vi har nu i kapitel fem kommit fram till presentationen av vårt empiriska 
material. Vi kommer här att redovisa den information vi insamlat från våra tre 
fallföretag. För enkelhetens skull kommer företagen att presenteras separat och, 
på begäran, konfidentiellt med beteckningarna A till C och intervjuobjekten (IO) 
med beteckningarna 1-7. 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Alla tre fallföretagen arbetar med högteknologiska produkter som de utvecklar, 
producerar och säljer. Fallföretagen, som alla har en koppling till 
telekombranschen, agerar på den globala marknaden. De tre företagen säljer sina 
produkter till kunder som inte utgör produkternas slutanvändare. Företagens 
kunder däremot säljer i sin tur produkterna vidare till slutanvändare. Ett av våra 
fallföretag är ett mindre företag, som arbetar med en produkt, medan de två 
övriga företagen är större och arbetar med flera produkter.  
 

5.1 Fallföretag A 
 
Fallföretag A arbetar med och vidareutvecklar en produkt som funnits i några år 
på marknaden. Företagets produktutveckling består således av förfiningar av den 
befintliga produkten och därmed nya versionssläpp av denna. Intervjuobjekten 
framhåller vidare att det i varje projekt dessutom finns en strävan att skära 
kostnader. Produkten, som är tekniskt komplex, är en mobil 
kommunikationslösning. Produkten säljs på en i dagsläget mogen marknad, där 
företaget har en relativt liten marknadsandel. Företagets största konkurrent 
dominerar marknaden, med en marknadsandel på ungefär 75 %, vilket gör att 
företaget i mycket har följt denna konkurrents utveckling och kopierat 
produktegenskaper som konkurrentens produkter har. Företaget har nyligen tagit 
fram en ny teknologi, med vars hjälp företaget kommer att kunna skapa mer 
avancerade funktioner, och som företaget vet att det är först i världen med att ta 
fram. Företaget har dock inte börjat använda den nya teknologin ännu. Företaget 

”Man närmar sig människor genom att låta dem prata om sig 
själva, det är det ämne de behandlar bäst” 

Annatole France
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bedömer att deras produkt, och därmed produktutvecklingsprojekt, involverar 
relativt hög risk, eftersom det inte vet hur väl marknaden kommer att ta till sig 
den nya tekniken. 
 

5.1.1 Beskrivning av produktutvecklingsprojekten 
 
Produktutvecklingen sker i projektform och intervjuobjekten berättar att 
företaget för tillfället håller på att göra om sin projektmodell för 
produktutveckling. Intervjuobjekten förklarar att företaget tidigare använde 
PROPS med de fyra faserna: förstudie, genomförbarhetsstudie, genomförande 
och avslut. De beskriver att projekten då var upplagda på 12, 14 eller 16 
månaders basis, vilket blev problematiskt, eftersom kundkraven i dagsläget 
förändras i snabb takt. IO 1 förklarar att den föränderliga efterfrågan resulterar i 
att nya krav inkommer kontinuerligt och nya produktversioner följaktligen 
måste levereras med kortare intervall. IO 2 kommenterar att bytet av 
projektmodell lett till att projekten blivit mindre och framförallt snabbare. IO 2 
förklarar vidare att företaget tidigare genomförde många studier på eget initiativ, 
vars resultat de visste att de aldrig skulle hinna utveckla. Företaget försöker nu, 
enligt IO2, i stället fokusera på det som kunderna verkligen har efterfrågat och 
dessutom på snabbare leveranser.  
 
Intervjuobjekten liknar projekten vid vattenfallsmodellen och berättar att den 
nya modellen bygger på RUP med en indelning av projekten i kravinsamling, 
förstudie, genomförande, tester och avslutning. Marknadsföring och försäljning 
av den framtagna produkten ingår inte i projekten utan ligger inom marknads- 
och säljenheternas ansvar. Intervjuobjekten beskriver att när företaget nu bygger 
upp ett projekt så sker inledningsvis en analys av de krav som inkommit från 
kunderna, för att avgöra vilka krav som bedöms relevanta för fortsatt 
bearbetning. Mot bakgrund av denna analys fastställs sedan i förstudien hur 
produktutvecklingen ska ske, därefter försöker företaget få igång utvecklingen 
av produkten så snabbt som möjligt, för att kunna generera snabb leverans. 
Intervjuobjekten förklarar vidare att redan under sista delen av 
genomförandefasen påbörjas nästa fas med tester. De berättar att företaget tack 
vare modellbytet numera kan åstadkomma versionssläpp var tredje eller fjärde 
månad. Företaget försöker genom modellbytet att göra sina projekt mer 
dynamiska, vilket IO 1 kommenterar på följande vis: 
 
 
 
 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                        Empiri 
 produktutvecklingsprojekt 

 41

”Det har visat sig i de stora projekten att det tar så väldigt lång tid att 
specificera vad vi ska göra, att när vi sedan ska börja göra det så har vi oftast 
dragit över på tid eller nya krav kommit in. Så i slutändan är det inte alls det vi 
vill som kommer ut eller det som vi bestämde från början. Däremot, när man 

har lite kortare faser så blir det mer dynamiskt och man kan lättare göra 
prövningar och få ut mer av kraven.” 

 
Intervjuobjekten förtydligar att varje versionssläpp innebär ett varv genom de 
olika faserna och att nästa varv, det vill säga kravinsamlingen för nästa version 
av produkten, påbörjas redan under de avslutande testerna av den föregående 
versionen. 
 

5.1.2 Styrning av produktutvecklingsprojekten 
 
Intervjuobjekten berättar att en så kallad totalprojektledare utses som ansvarig 
för styrningen av det övergripande produktutvecklingsprojektet. Denne får i 
början av projektprocessen en kravbild av produktledningen, vilken ligger till 
grund för projektstyrningen. Kravbilden behandlar faktorerna; produkt, tid och 
pengar, det vill säga hur produkten ska utformas, vilket tidsperspektiv projektet 
har och vilka resurser som finns tillgängliga. Totalprojektledaren har även 
ansvar för vad intervjuobjekten benämner subprojekt8, såsom exempelvis 
orderhantering och marknadsföring, och som leds av andra projektledare,.  
 
Intervjuobjekten bedömer att den så kallade projektstyrgruppen9 utgör det 
viktigaste styrverktyget för produktutvecklingsprojekten. De berättar att denna 
grupp genomför möten varannan vecka där totalprojektledaren tar upp projektets 
fortgång och saker som denne behöver hjälp med. Vid dessa möten diskuteras 
även eventuella avvikelser mot den uppsatta kravbilden.  
 

5.1.3 Flexibilitet i produktutvecklingsprojekten 
 
Båda intervjuobjekten upplever att produktutvecklingsprojekten blivit mer 
flexibla i och med att projektens löptider kortats avsevärt, till runt tre månader, 
genom införandet av versionssläpp i kortare intervall. De understryker att de täta 
versionssläppen gör att kundönskemål kan både beaktas och bearbetas oftare i 
projekten. De förtydligar genom att berätta att företaget förr ”låste” projekten för 
nya kundkrav under de 12–18 månader som de pågick, vilket medförde att nya 
eller ändrade kundkrav inte kunde beaktas när projekten väl påbörjats. Idag 

                                                 
8 Dessa berör de andra områden som involveras i och med ett versionssläpp, men som inte behandlar den 
faktiska produktutvecklingen. 
9 Totalprojektledaren, projektledarna för delprojekten och linjecheferna. 
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”låser” företaget fortfarande projekten, men då projektens löptider kortats kan 
nya krav ändå komma in ungefär var tredje månad. Båda intervjuobjekten 
betonar emellertid svårigheterna med att företaget idag har versionssläpp var 
tredje månad och poängterar att det är resurskrävande. IO 1 berättar att företag A 
därför försöker samla mycket kundinformation till ett tillfälle för att kunna göra 
”uppsamlingssläpp”, där många olika kundkrav beaktas i ett och samma 
versionssläpp.  
 
IO 2 framhåller att kundinvolveringen än så länge har haft en minimal påverkan 
på den totala tidsplanen för projekten, men fortsätter med att poängtera att ju 
mer anpassningar som görs, desto fler på förhand uppsatta ramar kan komma att 
ändras. Enligt IO 2 är det därför viktigt att få in en bättre process för att samla in 
information om kunder, eftersom processerna idag kräver för mycket resurser.  
 

5.1.4 Skäl till kundinvolvering i produktutvecklingen 
 
IO 2 framhåller att det viktigaste skälet till att involvera kunder är att det får 
företaget att arbeta med det som kunderna verkligen efterfrågar, och menar att 
företaget därigenom kan skapa ökad lönsamhet. Kundinvolveringen är, enligt IO 
2, därigenom ett sätt för företaget att validera att de resurser som sätts in i 
produktutvecklingen verkligen nyttjas rätt. IO 2 menar vidare att involveringen 
framförallt underlättar prioriteringen av vad som ska utvecklas, exempelvis vilka 
nya funktioner, så att det begränsade antalet utvecklare arbetar med rätt saker. I 
samarbete med kunderna kan det också vara lättare att konkretisera exakt hur 
olika funktioner ska fungera. En konkretisering minskar risken att 
konceptframtagningen för produkterna blir en gissningslek, som ofta kan visa 
sig slå fel i slutändan. (IO 2) Även IO 1 poängterar vikten av att förstå vad 
kunderna vill ha, eftersom det trots allt är kunderna som betalar och det som är 
bra för kunderna således är det som är bra för företaget. Vidare vill företaget, 
genom närmare kontakt med sina kunder, få kunderna att öka fokus på 
produkternas slutanvändare, eftersom dessa i stor utsträckning är avgörande för 
företag As framgång. (IO 1)  
 

”Kunderna har ofta otrolig kunskap om sina marknader och vi, som 
leverantörer över hela världen, har en generell kunskap och kanske till och med 
hyfsad kunskap om vissa marknader. Men det är ändå våra kunder som känner 
slutanvändarna, behoven och hur de beter sig i olika länder, så vi måste vara 

nära våra kunder så att vi kan ge dem en produkt de vill ha.”(IO 1) 
 
IO 2 framhåller vidare vikten av att göra användarundersökningar som företaget 
kan använda för att lättare styra sin försäljning och produktutveckling. IO 2 
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förklarar att många kunder är starkt influerade av vad andra kunder köper in och 
i sin tur säljer och menar att om företag A kan berätta för potentiella kunder vad 
andra kunder köper så kan företaget förhoppningsvis influera kundernas 
efterfrågan. 
 

5.1.5 Kundinvolvering – hur och när  
 
Kundinformation kommer in i produktutvecklingsprojekten antingen via 
uppsatta möten med kunderna eller via sälj- och marknadsavdelningarna. 
Intervjuobjekten bedömer att ungefär hälften av kundinformationen kommer in 
från företagets egen sälj- och marknadsavdelning och från andra säljkanaler10, 
och då främst i samband med offertarbetet. Denna information handlar främst 
om krav, önskemål och klagomål från befintliga kunder och potentiella kunder, 
som är mycket nära att köpa produkten. Företaget ser över kundönskemålen och 
bedömer vilka krav som de ska ta in i ett produktutvecklingsprojekt inför ett 
versionssläpp. Intervjuobjekten berättar att den andra hälften av 
kundinformationen kommer in i projekten via en direkt dialog mellan 
produktledningen och kunderna, där nuvarande och framtida behov diskuteras. 
IO 1 bedömer att det som skiljer informationen insamlad av sälj- och 
marknadsavdelningarna från informationen insamlad av produktledningen är 
tidsperspektivet. Sälj- och marknadsavdelningarna har, enligt IO 1, mer 
dagsfokus medan produktledningen tänker långsiktigare kring vad kunderna 
kommer att vilja ha om exempelvis sex månader.  
 
Intervjuobjekten förklarar vidare att kunderna involveras både i själva 
kravsammanställningarna för produktutvecklingsprojekten och även i testningen 
av nya versioner av produkten. IO 2 kommenterar kundernas roll i teststadiet på 
följande vis: 
 
”Det här är ju slutanvändarfunktioner, så det är inte något pappersarbete, utan 
det bästa för dem [kunderna] är att se det [produkten] och få det att funka. Med 

vårt system är det väldigt begränsade kostnader och då kan man ju sätta upp 
hur många testsystem som helst och det tror jag är en väg framåt för det skapar 

en konkret dialog kring hur det [produkten] egentligen funkar.” 
 
Förutom möten, initierade av företaget, och information, som på kundernas 
initiativ kommer in till sälj- och marknadsavdelningarna, berättar IO 2 att 
företaget även får kundinformation via installation, utbildning och support. 
Installatörerna för i samband med installationerna diskussioner med kunderna 

                                                 
10 Företag A säljer även via externa säljkanaler, det vill säga andra företag. 
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om deras behov, vilka sedan rapporteras in för bearbetning i framtida 
produktutvecklingsprojekt.  
 
Intervjuobjekten påpekar att information från kunderna kommer in kontinuerligt 
till företaget. IO 2 påpekar att det ofta inte går att förutsäga när en kund kommer 
med förslag och åsikter, vilket gör att det är ett ständigt inflöde av 
kundinformation till projekten. IO 1 anser emellertid att det framförallt är under 
sista delen av produktutvecklingsprojekten som mycket information kommer in 
från kunderna och denna information förs sedan in i början av nästa projekt. De 
förslag som tas in i projekten är förslag på mer generella produktförändringar 
som kan gynna alla kunder, inte bara den kund som fört fram idén. Det är 
således inte fråga om unika kundanpassningar som en kund har efterfrågat 
specifikt utifrån sina behov. Förändringsförslagen analyseras sedan utifrån 
affärs-, projekt- och tekniska effekter och beslut tas därefter huruvida förslagen 
ska genomföras, avslås eller skjutas på framtiden. Intervjuobjekten framhåller i 
detta sammanhang att de förslag som kommer från befintliga kunder väger 
tyngst. 
 

5.1.6 Kundernas informationsbidrag 
 
IO 2 berättar att kunderna till stor del bidrar med förtydliganden av hur de vill 
att produkten ska se ut. IO 1 förklarar att kunderna framförallt trycker på vilka 
funktioner produkten måste ha för att de ska kunna tjäna pengar på den. IO 2 
berättar vidare att kunderna även meddelar vart de ”är på väg” inom den 
närmaste framtiden samt vad de ”är mogna” att göra. Båda intervjupersonerna 
förklarar vidare att kunderna också bidrar med mycket konkurrensinformation. 
De hävdar att det i diskussioner med kunden tydligt framgår vilka funktioner 
som konkurrenterna har betonat och att det på så vis går att utläsa vilka olika 
funktioner som konkurrenternas produkter har.  
 

”Så mycket konkurrensinformation får man inte någon annanstans ifrån [än 
från kunderna]” (IO 2) 

 
IO 2 understryker betydelsen av att få tillgång till konkurrensinformation genom 
kunderna och menar att det är av stor vikt, eftersom företag A agerar som 
”followers”, det vill säga följer i sina konkurrenters fotspår, på en mogen 
marknad. 
 
 
 
 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                        Empiri 
 produktutvecklingsprojekt 

 45

 
5.1.7 Urvalet av kunder till produktutvecklingsprojekten 

 
Intervjuobjekten förklarar att när det gäller kravinsamling och testning så skulle 
företaget egentligen vilja träffa så många kunder som möjligt. En avvägning är 
docck nödvändig på grund av begränsade resurser, vilket leder till att det i 
huvudsak är de kunder, som företaget bedömer som mest betydelsefulla, som 
involveras. IO 1 påpekar dock att i de fall en mindre kund initierat en dialog och 
kommer med sunda förslag, så tas dessa in i produktutvecklingen.  
 
Båda intervjuobjekten poängterar i detta sammanhang att företag A inte har 
någon kontroll över vilka kunder som lämnar in förändringsförslag eller kommer 
med krav, åsikter och klagomål, utan att den involveringen sker helt på 
kundernas initiativ. 
 

5.1.8 Svårigheter med kundinvolvering 
 
IO 1 ser inte några större svårigheter i att involvera kunderna, medan IO 2 
framhåller att kunderna ibland har för stort dagsfokus och därför har svårt att 
uttrycka och diskutera framtida behov. IO 2 upplever att kunderna hellre vill 
diskutera problem med dagens produkt även om det kanske inte är det egentliga 
syftet med ett möte. I detta sammanhang gör IO 2 följande påstående: 
 

”Vi har märkt att det är otroligt viktigt att vara kundstyrd och det är väldigt 
positivt, fast man vill ändå på något sätt styra produkten. Vi vet att vissa 

produkter är bra och kommer att sälja även om kunderna inte ser det ännu. Men 
kunderna vet ju heller inte allt.” 

 
IO 1 betonar dock att situationen idag är mer pragmatisk och förklarar att det 
som kunderna efterfrågar vill de ha, och företaget ska snabbt kunna visa upp och 
leverera, vilket resulterar i täta resurskrävande versionssläpp. IO 2 beskriver 
även problematiken som inträffar när ett projekt väl nått genomförandefasen och 
ny värdefull information tillkommer, vilken då inte går att beakta i pågående 
projekt. IO 2 förklarar emellertid att detta var ett större problem tidigare, när 
företaget hade större projekt, och menar det är lättare nu när företaget gått över 
till versionssläpp var tredje månad.  
 

5.1.9 Framgångsfaktorer för kundinvolverad produktutveckling 
 
IO 1 betonar vikten av att ha en kontinuerlig och genomtänkt kontakt med 
kunden och att företaget använder en projektmodell som stödjer kundkontakt. 
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Då företaget säljer mycket via olika externa kanaler är det, enligt IO 1, viktigt att 
kanalerna för en dialog med kunderna om produkterna samt planerar in ett antal 
möten där företag A och kunderna kan träffas. Även IO 2 diskuterar betydelsen 
av bra relationer till kunderna och berättar att de säljare som har nära relationer 
till kunderna lättare får in tydliga och sunda krav. IO 2 utvecklar sitt argument 
och säger att: 
 
”En bra relation med kund, speciellt från sälj och marknad, som kanske träffar 
dem oftare än vad vi [produktledning] gör underlättar mycket. En öppen dialog 

tror jag är det viktigaste” 
 

5.2 Fallföretag B 
  
Utvecklingsenhet X på fallföretag B arbetar i huvudsak med två produkter. Den 
ena produkten är en ny produkt som för närvarande är under utveckling. Denna 
produkt är en tekniskt komplex nätverksbaserad telekomprodukt. Enkelt uttryckt 
är produkten tänkt för att underlätta användandet av andra telekomprodukter för 
slutanvändaren. Produkten kommer att kunna anpassas efter olika kunders 
önskemål och behov. Enligt IO 3 har den nya produkten en oerhörd 
framtidspotential på en snabbt växande marknad. IO 3 bedömer vidare att om 
denna produkt får fäste på marknaden så kommer detta att generera 
synergieffekter för resten av marknaden, eftersom användandet av andra 
produkter på marknaden kommer att underlättas. IO 3 uppskattar dock att risken 
för produkten är relativt hög i och med att den ännu inte lanserats på marknaden 
och det är osäkert hur den kommer att bemötas. 
 
Den andra produkten har utvecklingsenhet X arbetat med under några år och i 
dagsläget handlar det således om vidareutveckling och förfining av produktens 
funktioner. I alla produktutvecklingsprojekt finns även inslag av försök till 
kostnadsreduceringar. Denna produkt är en mobil kommunikationslösning och 
även den tekniskt komplex. Produkten säljs på en mogen marknad med hård 
konkurrens där initiala investeringar är gjorda och priserna därför kraftigt sjunkit 
den senaste tiden. (IO 4 och IO 5) Utvecklingsenhet Xs befintliga produkt har 
idag en liten marknadsandel, men tack vare en kontinuerlig teknisk utveckling 
bedömer IO 4 att det finns en stor potential för den befintliga produkten och den 
har haft stora framgångar på senare tid. IO 4 och IO 5 bedömer att det föreligger 
en relativt hög osäkerhet kring huruvida utvecklingsenheten kan erövra 
marknadsandelar från konkurrenter. 
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(IO 3 arbetar med den nya produkten medan IO 4 och IO 5 arbetar med den 
befintliga produkten.) 
 

5.2.1 Beskrivning av produktutvecklingsprojekten  
  
Intervjuobjekten förklarar att företag B, och således även utvecklingsenhet X, 
använder projektmodellen PROPS för sin produktutveckling. 
Produktutvecklingsprojekten delas därför in i fyra faser: förstudie, där kraven 
definieras, genomförbarhetsstudie, där kraven undersöks, genomförande och 
slutligen en avslutningsfas. Intervjuobjekten förklarar att man ser hela 
utvecklingen, från utvecklingen av en helt ny produkt till denna produkts 
vidareutveckling i nya versioner, som ett totalprojekt. Detta totalprojekt är sedan 
uppdelat i överlappande delprojekt, vilka alla genomgår ovan beskrivna 
projektfaser. Dessa delprojekt resulterar således vart och ett i en ny version av 
en befintlig produkt, där ett efterföljande delprojekts version är en 
vidareutveckling av tidigare delprojekts version. Faserna inom varje delprojekt 
är åtskilda av fem tollgates, TG, som är benämningen på de milstolpar eller 
checkpunkter, som sätts upp för utvärdering av en fas. Denna utvärdering ligger 
sedan till grund för det beslut som fattas gällande delprojektets fortgång. Från 
TG0 till TG2 definieras vad som ska utvecklas och projektet tar form och 
kommer igång. Efter TG3 konstrueras produkten, för att efter senare tollgates 
testas och levereras. Alla aktiviteter kring att marknadsföra, lansera och sälja 
produkterna ligger utanför projekten och hanteras av säljenheterna.(IO 3, IO 4 
och IO 5)  
 
För den befintliga produkten bedömer IO 4 och IO 5 att ett delprojekt varar 
ungefär ett år. Produktutvecklingsprojektens löptid är, enligt IO 3, längre för den 
nya produkten och uppskattas till ungefär 18 månader. IO 3 poängterar att ett 
delprojekt emellertid inte borde ta mer än 6 månader, oavsett vilken typ av 
produktutveckling det handlar om, för att utvecklingsenhet X ska kunna svara 
tillräckligt snabbt på marknadens utveckling, konkurrenters agerande och 
efterfrågeförändringar. Detta är en anledning till att IO 3 anser att PROPS, som 
är tänkt för projekt på 18 månader upp till 3 år, inte är lämplig för 
utvecklingsenhet X.  
 
IO 3 anser att PROPS lämpar sig bättre för betydligt större projekt bestående av 
tusentals personer, än för mindre projekt som de på utvecklingsenhet X, som 
endast involverar några hundratal personer. IO 3 ser vidare ett problem i företag 
Bs sätt att driva olika delprojekt och tollgates parallellt, något som förvärras av 
att varje delprojekt har olika projektledare och projektmedlemmar, vilket 
resulterar i att delprojekten blir separerade. Till följd av detta blir, enligt IO 3, 
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varje avveckling och uppstart av ett delprojekt resurskrävande i termer av 
overheadkostnader och tid. IO 3 förespråkar i stället att utvecklingsenhet X ska 
använda projektmodellen RUP, vilken enligt IO3 erbjuder mer flexibilitet. 
 
IO 4 förespråkar å andra sidan PROPS modellen, så som den är tänkt från 
början. IO 4 förklarar att den egentligen är mycket tydlig och strukturerad, men 
att problemet ligger i att utvecklingsenhet X, liksom resten av företag B, gör 
modellen för stor och krånglig, bland annat genom att fokusera alldeles för 
mycket på att producera mängder av olika dokument som modellen egentligen 
inte kräver. Det är, enligt IO 4, detta som gör att företaget tappar kontrollen och 
modellen upplevs som dålig.  
 

5.2.2 Styrning av produktutvecklingsprojekten 
 
Intervjuobjekten berättar att produktutvecklingsprojekten styrs utifrån en så 
kallad uppdragsspecifikation, som sammanställs av produktledningen och sedan 
ges till projektledaren. Produktledningen blir på så vis beställare av projekten. I 
uppdragsspecifikationen uttrycks de mål som projektet måste uppfylla utifrån tre 
dimensioner: ”scope”, tid och budget. Intervjuobjekten förklarar att projektets 
”scope” inkluderar vad utvecklingsenheten ”ska stoppa in och få ut genom 
projektet”, det vill säga en definition av produkten och dess användningsområde. 
De berättar vidare att de två andra dimensionerna handlar om inom vilka tids- 
respektive kostnadsramar produkten ska utvecklas. Kraven som rör projektets 
”scope” brukar dock vara så omfattande att de sammanställs i ett eget dokument, 
kravspecifikationen, vilket ingår i uppdragsspecifikationen. IO 3 tycker att 
huvuduppgiften för projektstyrningen av produktutvecklingsprojekt för helt nya 
produkter är att just definiera vad produkten är och att identifiera dess 
användningsområde, med andra ord att sammanställa kravspecifikationen över 
vad produkten ska infria. 
 
Intervjuobjekten beskriver att det i PROPS finns tydligt angivet hur ett projekt 
ska styras och att modellen har ett inbyggt utvärderings/styrsystem. Vid 
projektets början definieras vad som ska vara uppnått vid varje tollgate utifrån 
de tre styrparametrarna ”scope”, tid och budget. Varje tollgate utgör därmed ett 
test av måluppfyllelse på teknisk-, resurs- och affärsnivå. Det finns emellertid 
inget uttalat sluttest för hela projektet, mer än huruvida projektet som helhet har 
uppfyllt tidsplanen eller inte. Enligt alla intervjuobjekt är detta inbyggda 
styrsystem en av PROPS stora fördelar.  
 
IO 4 berättar att de beslutsmöten, som hålls i samband med tollgates, dock inte 
är tillräckliga för att kunna styra ett projekt, utan mellan de olika tollgatemötena 
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hålls även styrgruppsmöten två gånger per månad. Vid styrgruppsmötena 
diskuterar produktledningen och projektledaren projektets fortskridning och om 
det finns några avvikelser mot de uppsatta målen för styrparametrarna. IO 4 
förklarar att om projektledaren har stött på problem bestäms under dessa 
styrmöten hur prioriteringen mellan de olika styrparametrarnas mål ska göras. 
 

5.2.3 Flexibilitet i produktutvecklingsprojekten 
 
Alla intervjuobjekt uppfattar att det innan produktutvecklingsprojekten når TG2 
finns utrymme för utvecklingsenhet X att vara flexibla inför kundönskemål. De 
menar att flexibiliteten i projekten sedan minskar väsentligt efter TG2, eftersom 
produkten då börjar närma sig konstruktion. Kommer bra idéer in efter denna 
tidpunkt förs dessa i stället in i nästa delprojekt, det vill säga i nästa version av 
produkten.  
 

5.2.4 Skäl till kundinvolvering i produktutvecklingen 
 
IO 3 anger att huvudskälet till att involvera kunder i produktutvecklingen, 
oavsett typ av produktutveckling, är att det faktiskt är kunderna som köper 
produkterna. IO 5 lyfter fram att kunderna även besitter mer kunskap än 
utvecklingsenhet X kring sin marknad och ju mer information utvecklingsenhet 
X kan få om kundernas marknad, desto mer attraktiv kan de göra sin produkt för 
kunderna och slutanvändarna. IO 3 betonar vidare att om kunderna involveras 
tidigt i processen, i synnerhet vad det gäller nyutveckling, så kan de hjälpa till 
att forma och definiera produkten, vilket kan förebygga eventuella behov av 
kostsamma förändringar vid senare skeden. IO 4 menar att kundinvolvering i 
mångt och mycket går ut på att bygga upp bra relationer till kunderna och 
handlar i flera fall om ren inställsamhet. Mötena utgör snarare ett tillfälle att 
bygga upp bra relationer till kunderna.  
 

5.2.5 Kundinvolvering – hur och när 
 
Alla tre intervjuobjekten är av åsikten att det är vid arbetet med 
kravspecifikationen, som utvecklingsenhet X behöver en stor mängd input från 
kunderna. IO 3 förespråkar aktiv kundinvolvering, där produktledningen pratar 
direkt med kunderna, i utvecklingen av den nya produkten. Både IO 4 och IO 5 
hävdar däremot att all viktig information om kunderna, som behövs i 
produktutvecklingsprojekten av den befintliga produkten, kommer från 
säljavdelningen, som får in huvuddelen av informationen i samband med 
offertrelaterat arbete. 
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”Säljavdelningen är de som har den dagliga kontakten med kunderna och 
därför bidrar de med 99 % av den information som går in i utvecklingen. De 
produktidéer som kunderna kommer med som vi [produktledning] bedömer 
realistiska är i nästan alla fall sådant som vi redan känner till och har fått 

information om via säljenheten” (IO 4) 
 

IO 5 poängterar dock att nackdelen med att enbart använda informationen från 
sälj- och marknadsavdelningen är att produktledningen hamnar långt bort från 
kunderna. IO 5 framhåller också att kundinformationshanteringen är en svår 
planeringsprocess, då produktledningen aldrig kan förutspå när informationen 
kommer in till sälj- och marknadsavdelningen, eftersom den kontakten 
huvudsakligen sker på kundernas initiativ.  
 
IO 3 förklarar att kundinvolveringen, i utvecklingen av den nya produkten, 
initieras när företaget upplever ett behov av att prata med kunden. Enligt IO 3 
kommer utvecklingsenhet X ofta på en produktidé själva, som de sedan 
presenterar och demonstrerar för kunden för att denna ska göra en bedömning. 
IO 3 förtydligar att kunden på så sätt involveras redan från första början och 
sedan är delaktig kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen genom att ge 
förslag på innehåll. IO 3 beskriver situationen som att kunden ställs inför två 
beslut: 
 
“A:  if they want this[produkten] and B: if they want it [produkten], how it is to 

work” 
 
IO 4 och IO 5 berättar att produktledningen träffar en utvald kund personligen 
två gånger om året för att diskutera den befintliga produkten i så kallade 
produktplaneringsmöten. Under dessa möten presenterar utvecklingsenhet X 
sina förslag på nya funktioner, för att sedan låta kunden presentera sina förslag. 
Därefter utvärderas förslagen och klassificeras sedan efter om funktionerna är 
kostnadssänkande eller intäktshöjande. Kundernas bidrag, både från dessa möten 
och förslag som inkommer kontinuerligt, tas enbart in i den befintliga 
produktens produktutvecklingsprojekt innan förstudien för ett delprojekt 
påbörjats. IO 4 och IO 5 för fram att utvecklingsenhet X i vissa fall visar upp 
och demonstrerar prototyper av den befintliga produkten för kunder, men det är i 
ytterst få fall som eventuella åsikter beaktas i projekten.  

 
”Att aktivt träffa kunderna och visa upp prototyper är snarare ett sätt att öka 

försäljningen än ett sätt att få input i utvecklingen. Det är en utopi att kunderna 
ska ställa marknadskrav eller komma med mycket idéer. Kundmöten är snarare 

till för att skapa relationer till kunderna” (IO 4) 
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IO 4 inflikar dock att kundinvolveringen ökar och kundernas åsikter väger 
tyngre vid utveckling av mer komplexa funktioner.  
 
IO 4 och IO 5 beskriver att kundklagomål är ett bra sätt att få reda på hur 
kunderna upplever produkten och att denna typ av information förs in i 
produktutvecklingsprojekten av den befintliga produkten. De berättar vidare att 
mycket kundklagomål kring olika funktioner eller andra svårigheter som 
kunderna stöter på kommer in till produktledningen indirekt via 
utvecklingsenhet Xs installatörer, när de är ute hos kunderna, samt via support 
och serviceorganisationen. 
 
IO 3 betonar vikten av att utvecklingsenhet X generellt sett måste bli bättre på 
att använda fokusgrupper med slutanvändare både för nya och befintliga 
produkter, vilket i dagsläget inte används. Användningen av fokusgrupper skulle 
innebära att utvecklingsenhet X vänder sig till potentiella slutanvändare med en 
produktidé för att höra om konceptet är bra, om slutanvändarna skulle använda 
produkten och framförallt om de skulle betala för den. IO 3 har uppfattningen att 
kunderna inte alltid har samma åsikt som slutanvändarna och en fokusgrupp 
med slutanvändare därför skulle generera en kontinuerlig uppdatering av 
produktens egentliga efterfrågan, vilken direkt påverkar kundernas efterfrågan. 
 

5.2.6 Kundernas informationsbidrag 
 
IO 3 framhåller att, för den nya produkten, bidrar kunderna med information om 
slutanvändarna, snarare än med rena listor med krav. IO 3 förklarar att kunderna 
bistår utvecklingsenheten med så kallade slutanvändarprofiler, det vill säga ett 
antal olika fall för vilka produkten måste fungera. IO 4 och IO 5 berättar att den 
befintliga produkten först utvecklades som ett svar på en konkurrents produkt. 
Denna konkurrent är marknadsledande för den aktuella produkten och ligger 
mycket längre fram än utvecklingsenhet X, vad gäller utvecklingen av 
produkten. Utvecklingsenhet X håller i dagsläget fortfarande på att utveckla 
många av de funktioner som konkurrentens produkt redan har och IO 5 betonar 
att kunderna kan hjälpa utvecklingsenheten att prioritera vilka funktioner de ska 
utveckla. Intervjuobjekten förklarar dessutom att de under offertarbetet får 
feedback på den befintliga produkten och att de genom denna feedback kan dra 
slutsatser om hur utvecklingsenhet X ligger till jämfört med konkurrenterna och 
deras produkterbjudande. 
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5.2.7 Urvalet av kunder till produktutvecklingsprojekten 

 
För den nya produkten berättar IO 3 att urvalet av kunder för involvering i 
produktutvecklingsprojekt är beroende av både kundprofilen och av vilka 
kunder som uttrycker ett intresse. IO 3 menar att det mest effektiva 
tillvägagångssättet är att först göra en intern presentation för sälj- och 
marknadsavdelningarna för att ge dem kunskap om produkten, så att de sedan i 
sin tur kan vända sig till de kunder som uppskattas kunna vara intresserade av 
produkten. De kunder som visar intresse får sedan en presentation av produkten, 
vilket ger utvecklingsenheten en möjlighet att föra en bättre aktiv dialog med 
kunderna kring produkten. Rörande aktiv kundinvolvering vid utveckling av den 
befintliga produkten, beskriver IO 4 och IO 5, att den kund som väljs ut att delta 
i produktplaneringsmöten är en kund med hög köppotential och som dessutom 
har visat missnöje med produkten. 
 
Däremot poängterar alla intervjuobjekt att de av naturliga skäl inte kan 
bestämma vilka kunder som på eget initiativ kontaktar företaget och kommer 
med förslag eller klagomål. 
 

5.2.8 Svårigheter med kundinvolvering 
 
Den främsta svårigheten som IO 3 förknippar med kundinvolvering är att 
kunderna också pratar med konkurrenterna, vilket medför en risk att kunderna 
för idéer vidare. IO 4, å sin sida, framhåller att det stora problemet med aktiv 
kundinvolvering är att kunderna ofta är dåligt förberedda inför möten och 
dessutom har få, om alls något, förslag på nya funktioner till den befintliga 
produkten. Kundrepresentanterna är oftast tekniker och inte från sälj- och 
marknadsavdelningarna. Kundrepresentanterna har därför sällan, enligt IO 4s 
uppfattning, någon åsikt om produkten är något som går att sälja till 
slutanvändare. IO 5, å sin sida, lyfter istället fram att huvudproblematiken ligger 
i att hinna med att utveckla nya funktioner inom den tid som kunderna kräver. 
Dessutom betonar IO 5 att det ofta finns ett gap mellan kundernas förväntningar 
och den faktiska produkt utvecklingsenhet X sedan levererar. Enligt IO 5 beror 
detta gap på svårigheten att tillräckligt tydligt förklara och beskriva en så pass 
komplex produkt. En annan svårighet som IO 5 har identifierat är att det är 
oerhört svårt för kunden att veta vad en slutanvändare vill ha och därför svårt för 
kunden att bidra med relevant information till utvecklingsprojekten. 
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”Vi [produktledningen] jobbar ju med produkter som en slutanvändare vet 
väldigt lite om, det är ju inget någon på stan går och funderar på eller vet om 

att det [ny funktion] skulle kunna finnas, så där kan man ju inte fråga om den.” 
(IO 5) 

 
5.2.9 Framgångsfaktorer för kundinvolverad produktutveckling 

 
IO 3 för fram att vägen till en lyckad kundinvolvering börjar med en önskan att 
vilja prata med kunderna och att företaget sedan har en strukturerad process för 
kundinvolveringen. I mångt och mycket är kundinvolveringen, enligt IO 3, 
också en fråga om resurser, det vill säga ju mer resurser, desto lättare att 
involvera fler kunder. IO 4 poängterar i detta sammanhang återigen vikten av att 
diskussionerna kring produkterna sker med representanter från kundernas 
marknadsavdelningar, eftersom de sannolikt har bättre uppfattningar och idéer 
om slutanvändarnas efterfrågan än tekniker. 
 

5.3 Fallföretag C 
 
Utvecklingsenhet Y, på fallföretag C, arbetar med en relativt nyutvecklad 
produkt, som fungerar som en helhetslösning för kundföretaget. 
Produktutvecklingsprojektet, som tog fram den nya produkten är nyligen 
avslutat och de aktuella projekten innebär således förbättring av den befintliga 
produkten, kostnadsreduceringar och framför allt tillförsel av nya funktioner. 
Intervjuobjekten förklarar att produkten integreras i delar av kundföretagets 
övriga system för att underlätta kundens hantering av sin verksamhet. Produkten 
är tekniskt komplex och följer med som en del av utbudet vid försäljning av 
andra av företagets produkter. IO 7 beskriver produkten som: 
 

”en mobil kommunikationslösning för X11” 
 
Enligt intervjuobjektens bedömning är produkten fortfarande i startgroparna på 
marknaden, men de tror att den på sikt även kan komma att generera ett 
långsiktigt åtagande för utvecklingsenhet Y, bland annat genom att även 
innefatta service- och underhållskontrakt. De uppskattar vidare att det råder 
ganska stor risk i produktutvecklingsprojekten. Marknadens tendenser är, enligt 
intervjuobjekten, svåra att tyda, vilket försvårar utvecklingen av en produkt som 
är helt i linje med marknadens efterfråga. Dessutom förklarar de att produkten 
först utvecklats som ett svar på konkurrenters utveckling. Konkurrenterna har 

                                                 
11 Företag Cs huvudprodukt. 
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redan liknande produkter och företag C gjorde bedömningen att det var 
strategiskt bäst att följa denna utveckling, men detta innebär, enligt 
intervjuobjekten, också att det finns en osäkerhet i huruvida företaget kan vinna 
marknadsandelar. 
 

5.3.1 Beskrivning av produktutvecklingsprojekten 
 
Intervjuobjekten berättar att utvecklingsenhet Y, liksom resten av företag C, 
utgår ifrån projektmodellen RUP för sina produktutvecklingsprojekt. Modellen 
innebär att utvecklingsenheten arbetar utefter fem faser som benämns gater. 
Dessa gater skiljs åt av beslutspunkter som företaget kallar dp-punkter. Först 
inleds projektet med förstudien under vilken utvecklingsenheten undersöker vad 
som ska utvecklas. Utvecklingsenheten har här en process för hur idéer ska 
samlas in, både internt och externt, sållas och föras in i en struktur. Därefter 
hålls ett möte vid dp-punkt 1 där förslag på nya projekt tas upp, diskuteras och 
eventuellt godkänns eller avslås. När utvecklingsenheten ska bedöma vilka 
produktutvecklingsprojekt som ska påbörjas uppskattas hur den nya produkten 
strategiskt kompletterar det övriga utbudet, produktkonkurrensfördel, 
marknadsattraktivitet och trolig teknisk och försäljningssuccé.  
 
Om ett projekt godkänns vid dp-punkt 1 påbörjas den så kallade inledningsfasen, 
under vilken en produktdefinition tas fram. Produktdefinitionen är en översikt 
över de funktioner som ska ingå i produkten, hur produkten ska se ut samt vilket 
användningsområden den kommer att ha. Under denna fas görs även en första 
analys av vilken teknik som behövs för den aktuella utvecklingen och dessutom 
sammanställs ett översiktligt ”business case” för projektet. Allting presenteras 
för projektledaren vid dp-punkt 2. Om projektet godkänns vid denna punkt går 
det vidare in i utredningsfasen, vilken ses som en analysfas. Under denna fas går 
projektgruppen igenom alla tänkbara användarprofiler för att klargöra om allting 
fungerar vad gäller produkten som helhet. Vidare utvecklas ett nytt ”business 
case” som även inkluderar pris och detta förfinas sedan kontinuerligt under 
projektets gång. Därefter når projektet dp-punkt 3. Om det godkänns även vid 
denna punkt går projektet vidare till konstruktionsfasen, det vill säga produktion. 
Efter produktionen når projektet övergångsfasen som innehåller utbildning och 
uppföljning. (IO 6 och IO 7)  
 
Intervjuobjekten förtydligar även att varje gång ett projekt har genomgått alla 
olika faser så har först en ny produkt skapats och sedan skapas nya versioner av 
denna produkt i efterföljande projekt. De påpekar dock att de projekt som 
genererar nya versioner av produkten inte löper parallellt under någon gång, 
utan helt sekventiellt.  
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Intervjuobjekten förklarar att ett projekts löptid varierar från projekt till projekt 
beroende av vilken typ av produktutvecklings det handlar om, det vill säga om 
projektet hanterar utveckling av en helt ny produkt eller av nya funktioner till en 
befintlig produkt. Ett produktutvecklingsprojekt av en ny produkt, vilket 
utvecklingsenheten precis har genomfört, tar drygt två år, eftersom den nya 
produkten måste ”passas in” i företagets andra större produkter. 
Produktutvecklingsprojekt av nya funktioner tar däremot mellan tre månader 
och ett år, beroende på projektets omfattning. Vanligtvis varar 
konstruktionsfasen ungefär tre månader och testtiden dubbelt så lång tid. 
 

5.3.2 Styrning av produktutvecklingsprojekten 
 
Intervjuobjekten beskriver att projektens fortgång testas och utvärderas vid dp-
punkterna, som finns kontinuerligt under hela projektets gång, och att RUP på så 
vis automatiskt genererar utvärderings- och styrtillfällen. De berättar vidare att 
produktutvecklingsprojekten dessutom styrs genom ett antal beslutsmöten i 
början och slutet av projektprocessen, liksom att det under projektets gång även 
finns ytterligare avrapporteringstillfällen samt månatliga styrmöten där 
avvikelser från uppsatta delmål analyseras och åtgärder vidtas. Utvecklingsenhet 
Y mäter, enligt intervjuobjekten, kontinuerligt olika parametrar för att kunna 
avgöra huruvida utvecklingen går åt rätt håll eller inte. Dessa parametrar är både 
kvantitativa, såsom produktvärde innan och efter, och kvalitativa, såsom hur 
kund och slutanvändare upplever produkten. Fokus ligger på de kvalitativa 
parametrarna, eftersom de ställer slutanvändarna i centrum. 
 

5.3.3 Flexibilitet i produktutvecklingsprojekten 
 
Båda intervjuobjekten är överens om att flexibiliteten i 
produktutvecklingsprojekten minskar med projektets fortskridande. De 
framhåller att ju senare fas projektet nått desto mindre flexibilitet finns det i 
termer av förändringsmöjligheter. Denna successiva omställning mot 
inflexibilitet gör det särskilt viktigt, enligt IO 6, att involvera kunder så tidigt 
som möjligt i projektprocessen, så att produkten kan anpassas på ett, för kunder, 
bästa sätt. Intervjuobjekten poängterar dock att när produktutvecklingen nått 
senare stadier blir resultatet av de åsikter kunderna framför vad gäller 
produktfunktioner i stället finjusteringar av produkten i senare versioner.  
 

5.3.4 Skäl till kundinvolvering i produktutvecklingen  
 
Båda intervjupersonerna understryker att det främsta skälet till att involvera 
kunderna, i så pass stor utsträckning som utvecklingsenhet Y gör, är att det är 
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kunderna som ska köpa produkten och således betala för den, vilket påverkar 
utvecklingsenhetens lönsamhet. De säger vidare att det är kunderna som i sin tur 
ska sälja produkten vidare och båda intervjuobjekten förklarar att för att 
företaget ska åstadkomma försäljning måste de fråga kunderna vad deras 
kunder, slutanvändarna, vill ha. Intervjuobjekten fortsätter med att poängtera att 
det är kunderna som besitter den specifika kunskapen om slutanvändarna och 
marknaden, som är nödvändig för en framgångsrik produktutveckling. Dessutom 
anser de att kundernas krav, vid exempelvis offertarbete, kan avslöja 
konkurrenternas strategier och vilka funktioner deras produkter har. 
 

5.3.5 Kundinvolvering – hur och när 
 
Intervjuobjekten anser att det blir helt annat fokus i produktutvecklingsprojekten 
om kunderna är delaktiga. De berättar att utvecklingsenhet Ys kundinvolvering 
sker genom möten med referenskunder tre till fyra gånger per år, genom så 
kallade kundkliniker12, där kunderna kan komma med förslag och klagomål, 
samt via säljstyrkan. Intervjuobjekten uppskattar att ungefär 70 % av 
kundinformationen kommer in via säljstyrkan, framför allt i samband med 
offertarbete, och 30 % direkt till produktledningen.  
 
De förklarar vidare att utvecklingsenhet Y involverar både kunder och 
slutanvändare i produktutvecklingsprojekten och IO 6 uttrycker att: 
 

”Kunderna och slutanvändarna måste in i projektet på ett stadium där de 
fortfarande kan påverka slutresultatet.”  

 
Kunderna kommer därför oftast in i projekten redan under utvärderingsfasen. 
Utvecklingsenheten tar då in en eller ett fåtal kunder som kontrakteras som 
testkunder. Testkundernas uppgift är att hjälpa till att avgöra huruvida produkten 
är värd att satsa på eller inte. Testkunderna är således med och styr och påverkar 
hur produkten ska fungera innan projektet når konstruktionsfasen. 
Utvecklingsenheten gör, enligt intervjuobjekten, emellertid även jämförelser 
gentemot andra marknader än testkundernas, för att säkerställa att produkten inte 
blir för kundspecifik, vilket är en risk när enheten har ett nära samarbete med 
några specifika kunder.  
 
Intervjuobjekten framhåller vidare att efter konstruktionen av produkten så 
involveras slutanvändare, som får testa den färdiga produkten eller de nya 

                                                 
12 Olika prototyper visas upp och testas av kunder, för att testa produktens konkurrenskraft på en simulerad 
marknad. (Kaulio, 1997) 
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funktionerna, eller snarare en prototyp av desamma, för att ge sina åsikter och 
föreslå eventuella förändringar.  
 
Kunders åsikter kommer även in i produktutvecklingen via kundklagomål. 
Enligt intervjuobjekten sammanställs de klagomål, som rör funktioner, för att 
tillsammans med annan information om kunderna ligga till grund för 
produktförbättringar.  
 
Sammanfattningsvis säger IO 7:  
 
”Sådana här[tekniskt komplexa] utvecklingsprojekt kräver att mycket tid avsätts 

åt kunderna.” 
 
IO 7 menar att utvecklingsenhet Ys produktutveckling kräver mycket 
information av och hjälp från kunderna och påpekar att kundinvolveringen 
således sker löpande under hela utvecklingsprocessen.  
 

5.3.6 Kundernas informationsbidrag 
 
Båda intervjuobjekten betonar att kunderna bidrar med mycket värdefull 
information, och beskriver att den i huvudsak inkluderar idéer kring vilken nytta 
produkten ska skapa för slutanvändarna. Enligt IO 6 så avgör produktens 
komplexitet hur mycket information kunderna kan bidra med och förklarar att ju 
mer komplexa funktioner produkten har, desto viktigare är det att kunden bidrar 
med information om sin marknad och slutanvändarna. IO 6 beskriver det hela 
som en läroprocess där utvecklingsenhet Y hela tiden lär mer och mer om sina 
kunders marknader. Intervjuobjekten förtydligar att kunderna både kommer upp 
med nya idéer, som utvecklingsenheten inte själva kommit på och avfärdar idéer 
som de inte anser tillräckligt bra.  
 

5.3.7 Urvalet av kunder till produktutvecklingsprojekten 
 
Intervjuobjekten förklarar att utvecklingsenhet Y arbetar med både test- och 
referenskunder (som agerar referens för potentiella kunder), som de över tiden 
har utvecklat ett bra samarbete med. De berättar att de kunder som 
utvecklingsenheten väljer ut är de som visar att de har idéer, är engagerade och 
visar en vilja att arbeta med produkten. En annan faktor som är avgörande vid 
urvalet av kunder är, enligt IO 7, den marknad som produkten ska initieras på. 
IO 7 menar också att urvalsprocessen fortfarande är relativt komplicerad, 
eftersom det är svårt för kunderna att kunna identifiera slutanvändarnas framtida 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                        Empiri 
 produktutvecklingsprojekt 

 58

behov av produkten och IO 7 förtydligar att det således är svårt för 
utvecklingsenhet Y att välja ”rätt” kunder att involvera.  
 
Intervjuobjekten fortsätter med att säga att de inte påverkar vilka kunder som 
lämnar förslag eller för fram klagomål, utan att det sker helt och hållet på 
kundernas initiativ. 
 

5.3.8 Svårigheter med kundinvolvering 
 
IO 7 understryker att utvecklingsenheten fortfarande upplever svårigheter att 
förstå kunderna och deras behov, men att företaget har lärt sig mycket om 
kunderna och marknaden på senare tid tack vare intervjuer med både kunder och 
slutanvändare. Modellen utvecklingsenhet Y använder för att involvera sina 
kunder är bra, men eftersom det handlar om en relativt ny produkt så menar IO 7 
att det är svårt att hitta kunder som dels har en bild av vad utvecklingsenheten 
vill åstadkomma, dels en förståelse för tekniken och en erfarenhet av den här 
typen av produkt. IO 6 för fram att svårigheten med kundinvolvering i 
produktutvecklingsprojekten i många fall ligger i att göra klart förväntningarna 
för de inblandade parterna, det vill säga att tydligt fastställa vad projektet går ut 
på och vilket syfte kundinvolveringen fyller.  
 
”Det finns en risk att kunderna har väldigt mycket åsikter och önskemål om den 

[produkten] och innehållet, vilka vi [produktledningen] inte alltid kan 
tillgodose” (IO 6) 

 
IO 6 påpekar även att ett dilemma för utvecklingsenhet Y är att den tekniska 
utvecklingen går så snabbt att mycket ny teknik, som ingår i 
produktutvecklingsprojekten, hinner bli gammal innan produkten tas i bruk. 
Detta beror, enligt IO 6, på att de produkter som utvecklingsenhet Y tar fram 
måste anpassas för och dessutom även ibland vänta in företagets ”större” 
produkter, vars produktutvecklingsprojekt kan ta flera år på grund av hårda 
kvalitetskrav. IO 6 sammanfattar svårigheterna med att säga att det är: 
  

”mycket mer än bara utveckling som krävs för att få en produkt att funka” 
 

5.3.9 Framgångsfaktorer för kundinvolverad produktutveckling 
 
IO 7 lyfter först och främst fram vikten av att ha bra kontakt med marknaden, 
och förtydligar genom att förklara att utvecklingsenhet Y bör ha en frekvent 
interaktion med och närhet till kunden. IO 6 å sin sida betonar att tydlighet i 
utvecklingsprocesserna är det viktigaste och förklarar att det är av stor betydelse 
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för utgången av produktutvecklingsprojekten att alla inblandande parter vet 
vilka förväntningarna på produkten är. Dessutom menar IO 6 att om 
utvecklingsenhet Y ska involvera kunden så ska enheten vara noga med att gå 
hela vägen och ha med kunderna under både utveckling och implementering av 
produkten. 
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6. Analys 

________________________________________________________________ 
I detta kapitel vi för vi samman teori och empiri genom att med hjälp av vår 
teoretiska verktygslåda analysera det empiriska material vi samlat in från 
fallföretagen. Kapitlet är strukturerat i enlighet med de frågeställningar, som vi 
presenterade i syftespreciseringen. Vårt mål är att analysen ska bena ut vårt 
problemområde och belysa våra problemfrågor för att på så sätt bana väg för 
slutsatsen. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Hur bedrivs produktutveckling? 
 
Vi kommer att inleda vår analys med att reda ut vilken typ av produktutveckling 
företagen realiserar för att på så vis klargöra bakgrunden till 
produktutvecklingsprojekten. 
 

6.1.1 Vilken typ av ny produkt utvecklas? 
 
Företag As produkt har funnits några år på en mogen marknad. Då produkten 
redan är utvecklad åsyftar produktutvecklingen i nuläget utveckling av nya 
versioner, i flera fall i form av utveckling av nya funktioner. Denna skildring är i 
linje med Kahns (2001) beskrivning av produktförbättringar, det vill säga 
förändringar eller förbättringar av produktens form eller funktion. 
Respondenterna i Företag A uppger vidare att de är marknadsledande inom en 
ny teknologi. Detta får oss att undra om företaget kommer att åstadkomma 
samma sorts produktutveckling när den nya teknologin börjar användas? 
Respondenterna bedömningar av den nya teknologin tyder på att 
produktutvecklingen snarare kommer att generera en ny sorts produkt. Denna 
produkt är då i enlighet med det Kahn (2001) kategoriserar nya produkter för 
världen, som skapar nya marknader.  
 

”Jag förlitar mig nästan aldrig på de första tankar som slår mig.” 

Descartes
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Utvecklingsenhet Xs befintliga produkt har även den funnits några år på en 
marknad, som idag är mogen. Produktutvecklingen av produkten går också i 
detta fall, i huvudsak, ut på utveckling av nya funktioner. Detta leder oss till att, 
enligt tidigare förklaring, även tolka dessa produkter som produktförbättringar. 
 
Utvecklingsenhet Xs andra produkt är fortfarande under utveckling och 
respondenterna bedömer att den har en god framtidspotential på en snabbt 
växande marknad. Här ser vi således en annan typ av produkt än de ovan 
beskrivna, vilken typ av produktutveckling innebär den? I dagsläget finns, enligt 
IO 3, ingen liknande produkt på marknaden, varför vi menar att utvecklingen av 
denna produkt överensstämmer, enligt tidigare förklaring, med nya produkter 
för världen. Vad baserar vi då detta ställningstagande på? Respondent IO 3 
uppskattar att denna tekniska innovation kommer att skapa nya marknader, inte 
minst med tanke på de synergieffekter på marknaden, som utvecklingsenhet X 
själva ser i och med etableringen av produkten.  
 
Utvecklingsenhet Y har en relativt ny produkt, som utvecklats av strategiska 
skäl som ett svar på att en motsvarande produkt tagits fram av konkurrenter. 
Utvecklingsenhet Ys produkt är idag lanserad på marknaden, men befinner sig, 
enligt respondenterna, fortfarande i startgroparna. Mot bakgrund av denna 
beskrivning anser vi att denna produktutveckling kan jämföras med vad Kahn 
(2001) beskriver som införande av ny kategori. Varför anser vi att denna 
kategori ger en korrekt skildring av den empiriska realiteten? Enligt Kahn 
(2001) är dessa produkter nya för företaget, men inte för kunderna, vilket är 
precis den situation utvecklingsenhet Ys produkt befinner sig i. Idag är 
utvecklingsenhetens produktutvecklingsprojekt inriktade på att förbättra den nya 
produkten och tillföra nya funktioner. Detta innebär följaktligen att även 
utvecklingsenhet Ys projekt resulterar i produktförbättringar. 
 
Anser vi då att företagen inte ägnar sig åt vad Kahn (2001) kategoriserar som 
kostnadsförbättringar, det vill säga kostnadsreduktioner? Vi utläser från empirin 
att företagen även realiserar denna typ av produktutveckling. Alla företagens 
respondenter understryker att företagen i samband med sina 
produktutvecklingsprojekt även försöker åstadkomma kostnadsreduceringar. Vi 
kommer dock inte behandla detta närmare, eftersom kostnadsförbättringarna inte 
utgör produktutvecklingens huvudsyfte. Vidare, ligger marknadsutvidgning 
under marknads- och försäljningsavdelningarnas ansvar och ingår således inte i 
produktutvecklingsprojekten.  
 
 
 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                         Analys 
produktutvecklingsprojekt  

 63

 
6.1.2 Vilken typ av produktutvecklingsprocess följs? 

 
Alla företagen betonar gärna att de utgår från kundbehoven i sin 
produktutveckling. Respondenters resonemang speglar vidare en strävan att i 
största möjliga mån försöka fokusera på det som kunderna verkligen efterfrågar. 
Det framgår emellertid att företagen sällan tar hjälp av kunder vid 
idégenereringen för utveckling av nya produkter för världen. Kunderna kommer 
först in i senare skeden, exempelvis vid testning av prototyper. Detta förfarande 
förklaras med att kundernas kunskap om teknologin och produkterna ofta är för 
bristfällig för att generera tillfredsställande resultat. Att utvecklingen av de nya 
produkterna för världen på det här viset snarare pådrivs av företagets 
teknologiska framsteg ligger i linje med det Kahn (2001) beskriver som 
teknologidrivna utvecklingsprocesser.  
 
Även vid produktutveckling av produktförbättringar, så förklarar flertalet 
respondenter att företagen i vissa fall, med hjälp av ny teknologi, utvecklar nya 
funktioner som de bedömer har potential, trots att de inte har kunskap om 
efterfrågan på dessa specifika funktioner. De förklarar att kunderna, trots god 
kännedom om sina marknader och den befintliga produkten, ofta har svårigheter 
att bedöma och artikulera slutanvändarnas framtida behov och således avgöra 
framtida versioners potential. Respondenternas skildring av 
utvecklingsprocessen för produktförbättringar ligger också i linje med den 
beskrivning som Kahn (2001) ger av teknologidrivna processer. Ett ytterligare 
exempel på att utvecklingsprocesserna, även vid produktutveckling av befintliga 
produkter, är teknologidrivna är IO 4s uttalande att demonstration av den 
befintliga produkten främst handlar om ett försök att öka försäljningen och inte 
ett sätt att få input till produktutvecklingen. 
 
Har då företagen fel när de framhåller att deras produktutveckling styrs av 
marknadens behov? Enligt respondenterna bygger de flesta produktförbättringar 
trots allt på information och åsikter, som kommit in från kunder via förslag, 
klagomål eller offertarbete. Kunderna har i dessa fall erfarenhet av produkterna 
och kan lättare uttrycka sina behov. Många respondenter skildrar även att de 
analyserar kundbehov kontinuerligt under produktutvecklingsprocessen. Denna 
skildring är förenlig med den typ av utvecklingsprocess som enligt Kahn (2001) 
är marknadsdriven. Med andra ord en utvecklingsprocess som har sin grund i 
marknadens behov och således efterfråga.  
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6.2 Hur utformas produktutvecklingsprojekt? 
 
Nästa steg i denna analys är att studera produktutvecklingsprojekten, i ett försök 
att klargöra vilken typ av produktutvecklingsprojekt företagen bedriver samt hur 
dessa är utformade. Denna del ska fungera som grund för vidare analys av 
styrningen av produktutvecklingsprojekt.  
 

6.2.1 Utifrån vilken projektmodell utformas projekten? 
 
Utvecklingsenhet Y använder projektstyrningsmodellen RUP, vilken även 
företag A har börjat utforma sina produktutvecklingsprojekt efter. Modellen 
innebär att projektens faser löper sekventiellt, åtskilda av dp-punkter vid vilka 
utvärdering av uppställda delmål sker. I litteraturen ger Lindkvist et al (2001) en 
liknade beskrivning av vad de kallar vattenfallsmodellen, vars faser de förklarar 
förflyter sekventiellt. Respondenterna på företag A liknar också själva företagets 
nuvarande produktutvecklingsprojekt vid vattenfallsmodellen. Respondenternas 
bedömning överensstämmer dock inte helt med den beskrivning av 
vattenfallsmodellen som ges i litteraturen. I företag A påbörjas testfasen redan 
under senare delen av genomförandefasen, vilket betyder att faserna inte löper 
helt sekventiellt. Enligt Lindkvist et al (2001) är det istället fontänmodellen som 
kännetecknas av sådana parallella inslag. Vi anser med anledning av detta att 
företag A, till skillnad från utvecklingsenhet Y, inte har en renodlad 
vattenfallsmodell. 
 
Utvecklingsenhet X strukturerar istället sina projekt enligt PROPS, vilket 
resulterar i att faserna inom projekten löper sekventiellt och avskiljs med hjälp 
av tollgatebeslut. Nästa fas i projektet påbörjas inte förrän delmålen vid 
föregående tollgate är uppfyllda. Denna tydliga åtskillnad mellan projektets 
olika faser ligger således också i linje med Lindkvist et als (2001) ovan nämnda 
beskrivning av vattenfallsmodellen.  
 
Kan vi då urskilja några skillnader mellan projekten som inbegriper nya 
respektive befintliga produkter? Enligt respondenterna på utvecklingsenheterna 
går det i denna bemärkelse inte att identifiera några skillnader annat än att 
projekt som behandlar produktförbättringar av förklarliga skäl löper under 
kortare tidsperioder än utveckling av nya produkter för världen och införande av 
ny kategori.  
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Ovanstående beskrivning av projektens fasindelning är förenlig med vad 
Macheridis (2001) redogör för som det mekaniska synsättet på projektets 
livscykel, vilket inbegriper sekventiellt åtskilda faser. Vad det gäller företag A 
anser vi att de till största del har ett mekaniskt synsätt, men att de parallella 
inslagen i slutet av projektens livscykel snarare ligger i linje med den 
beskrivning Macheridis (2001) ger av det organiskt synsättet. Vi anser således 
att företag A utgör ett exempel på vad författaren påpekar är vanligt, nämligen 
att företag byter angreppssätt under livscykelns gång.  
 

6.2.2 Hur ser projektens fasindelning ut? 
 
Kan vi då se några likheter eller skillnader mellan företagens respektive 
fasindelning? Trots att företagen utgår från olika projektmodeller är företagens 
projekt relativt lika uppbyggda när vi jämför respondenternas beskrivningar av 
innehållet i respektive fas. Innan projekten påbörjas insamlas och struktureras 
idéer och formella möten hålls för att besluta om idéerna har tillräcklig potential 
för att ett produktutvecklingsprojekt ska initieras. Varje projekt går sedan 
igenom någon fas där de krav, som bedömts relevanta, struktureras och 
analyseras. Därefter följer hos varje företag en fas där produkten definieras och 
konkretiseras och där ramar, såsom monetära- och tidsbaserade resurser, för 
utvecklingen fastställs. Sedan följer genomförandet, det vill säga 
konstruktionen/produktionen av produkten, som även inkluderar testning. Denna 
fas övergår sedan i någon form av slutfas där produkten levereras samt där 
eventuell utbildning sker. 
 
Vid första anblicken verkar företagens produktutvecklingsprojekt således lika. 
Trots detta framträder det dock att företag A skiljer sig lite ifrån de andra 
företagen, genom att ha separata faser för genomförande och tester. Till skillnad 
från de övriga faserna löper dessa två dessutom delvis parallellt. De båda 
utvecklingsenheterna har istället genomförandefaser inom vilka testning är 
inkluderat. Utvecklingsenheternas faser ligger följaktligen i linje med Kahns 
(2001) fasindelning, där testning ingår i fasen för teknisk utveckling.  
 
För att lättare åskådliggöra kopplingen mellan teori och empiri har vi 
sammanställt nedanstående tabell, där vi jämför företagens respektive faser med 
Engwalls (2001) och Kahns (2001) faser. För enkelhetens skull är de faser som 
ingår i projekten kursiverade, medan de övriga faserna, som infaller antingen 
innan eller efter projekten, står i vanlig text.  
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Figur 6: Jämförelse av projektens uppbyggnad i teori och praktik 
Källa: Egen konstruktion 
 
Hur överensstämmer då teori och empiri? Den teori som finns verkar på ett bra 
sett spegla den empiriska verkligheten. Vi kan dock urskilja att Kahn (2001) 
inkluderar lansering i produktutvecklingsprojekten. Till skillnad från författarens 
indelning, innefattar inte något av de produktutvecklingsprojekt vi undersökt 
lansering. Vi menar att anledningen till detta är att fallföretagen har lansering 
inom respektive sälj- och marknadsavdelnings ansvar.  
 

6.3 Hur styrs produktutvecklingsprojekt? 
 
I denna del av analysen kommer vi att med utgångspunkt från tidigare analys 
granska fallföretagens projektstyrning. Denna del, tillsammans med de två 
föregående delarna, utgör en grund för den kommande analysen av 
kundinvolveringen och dess utformning. 
 

6.3.1 Hur ser den övergripande projektstyrningen ut? 
 
På utvecklingsenhet Y drivs aldrig flera projekt samtidigt, eftersom 
respondenterna anser att det blir alltför komplext att styra. Inte heller företag A 
bedriver projekt parallellt, men ett nytt projekt påbörjas under det föregående 
projektets sista fas. Utvecklingsenhet X däremot driver projekten till stor del 
parallellt, så att flera versioner av en produkt utvecklas mer eller mindre 
samtidigt. Med anledning av dessa skillnader uppkommer frågan om något 
tillvägagångssätt är att föredra? Av respondenterna på utvecklingsenhet X 
framgår det att det är svårt och resurskrävande att styra olika delprojekt, som 
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involverar olika människor och projektledare, parallellt. Enligt respondenterna 
på utvecklingsenhet Y är just detta anledningen till att de inte har några 
parallella projekt. Det verkar således som om det är att föredra att applicera en 
styrning som inte innefattar några parallella inslag. Emellertid förespråkas 
styrning av parallella projekt i teorin, av Lientz och Rea (2001), som menar att 
det bland annat blir lättare att sprida information och kunskap mellan projekten. 
Respondenternas utsagor tyder på att det, under de omständigheter som 
respondenterna beskriver, är mer passande att styra produktutvecklingsprojekten 
separat. I empirin framkommer att projekten då blir mer lättstyrda och mindre 
resurser måste läggas på administration av samordningen av projekten. 
Problemet med omfattande administration kommer i synnerhet till uttryck i 
företag B, där resultatet blir ett överflöd av dokument.  
  

6.3.2 Hur styrs de enskilda projekten? 
 
Såväl företag A, som utvecklingsenhet Y, använder sig av 
projektstyrningsmodellen RUP, medan utvecklingsenhet X applicerar PROPS 
projektstyrningsmodell. Utifrån respondenternas beskrivningar framkommer att 
både RUP och PROPS lägger styrningens fokus på processerna i projekten 
snarare än på slutresultatet, vilket är i linje med vad Lakemond och Magnuson 
(2001) menar är karaktäristiskt för styrning av produktutvecklingsprojekt.  
 
Företagen tillämpar bevisligen olika modeller, men genererar detta faktum några 
påtagliga likheter respektive olikheter i den faktiska styrningen? Med 
utgångspunkt i respondenternas beskrivningar urskiljer vi att båda modellerna 
erbjuder ett inbyggt styrsystem med utsatta beslutsmöten, som avslutar 
projektens olika faser. Vid varje beslutsmöte utvärderas ett antal uppsatta 
delmål, vilka formulerats utifrån de styrparametrar som företagen använder. I 
detta sammanhang identifierar vi en skillnad mellan företagen. Utvecklingsenhet 
X använder, i likhet med företag A, delmål uppsatta utifrån de tre parametrarna 
”scope”, tid och budget, medan utvecklingsenhet Y i synnerhet använder olika 
kvalitativa parametrar, men också kvantitativa.  
 
Bortsett från denna skillnad, anser vi att styrningen av respektive företags 
produktutvecklingsprojekt är relativt likartad. Respondenterna beskriver en 
styrning där övergripande- och delmålsformuleringar, tidsramar, planering och 
kontinuerlig utvärdering är inslag som finns i alla företagens styrning. Denna 
styrning överensstämmer med den styrning, som följer av det Macheridis (2001) 
kategoriserar som mekaniskt synsätt. Som framkom tidigare har alla 
fallföretagen dessutom ett mekaniskt synsätt på sina projekts livscykler.  
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Är den inbyggda styrningen i respektive modell då tillräcklig för att styra 
produktutvecklingsprojekten? Enligt respondenternas diskussioner behöver den 
inbyggda styrningen kompletteras. Förutom de möten som finns inplanerade via 
RUP och PROPS skildrar empirin att alla företagen håller ytterligare möten för 
att följa upp projekten. Det framgår således att alla företagen har ett behov av en 
relativt tät återkoppling för att styra sina projekt. Den täta återkopplingen finner 
stöd i Macheridis (2001) rekommendationer att kontinuerligt utvärdera ett 
produktutvecklingsprojekts framskridande.  
 
Vi fastställde tidigare att företagens synsätt är mekaniskt och därmed även 
styrningen. Enligt Lindkvist et al (2001) kännetecknar dock kontinuerlig tät 
feedback och utvärdering fontänmodellen. Detta skulle då medföra att företagens 
synsätt även ligger i linje med det Macheridis (2001) benämner organiskt 
synsätt, vilket således, enligt teorin, får konsekvenser på styrningen. Den 
styrning, som enligt teorin uppkommer som ett resultat av det organiska 
synsättet har en del likheter med företagens projektstyrning. Den mest 
framträdande likheten är att projektens mål konkretiseras under processernas 
gång, vilket illustreras av att den slutgiltiga produktens utformning 
utkristalliseras under projektets gång. Vi anser att denna tvetydighet indikerar att 
företag tillämpar ”blandformer” av synsätten, där det mekaniska dock 
dominerar.  
 

6.4 Varför involveras kunder i 
produktutvecklingsprojekt? 

 
I denna del av vår analys kommer vi att reflektera över de mönster vi kan se vad 
gäller de bakomliggande skälen till att företagen beslutar att involvera kunder i 
sina produktutvecklingsprojekt. En förståelse av de bakomliggande skälen 
kommer att underlätta vår fortsatta analys av hur kundinvolvering genomförs. 
 

6.4.1 Vilka är de främsta skälen till att företagen involverar kunder? 

Alla företagen uppger att ett främsta skälen till varför de involverar kunder i sin 
produktutveckling är det faktum att det är kunderna som köper produkterna och 
således bidrar till lönsamheten. Detta är även det skäl som Salomo et al (2003) 
framhåller och författarna förklarar, i likhet med respondenterna, att 
kundinvolveringen är avgörande för företagets långsiktiga lönsamhet och 
därmed överlevnad. Respondenternas svar illustrerar dessutom en 
samstämmighet kring att det är kunderna som har den bästa kunskapen om sina 
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och slutanvändarnas behov, då denna kunskap är nödvändig för att kunna 
utveckla produkter som motsvarar efterfrågan. I detta sammanhang för flertalet 
respondenter fram att involveringen även genererar en ökad förståelse för 
kunden, vilket exemplifieras av IO 6s förklaring att företaget genom den ökade 
förståelsen lättare kan prioritera och satsa resurser på ”rätt saker”. Även dessa 
skäl ligger i linje med Salomo et als (2003) resonemang, då de menar att 
involveringen sker i ett led att erhålla den, för produktutvecklingen nödvändiga, 
informationen och kunskapen om kunders och slutanvändares preferenser.  
 
Av empirin kan vi utläsa att kundinvolvering är ett sätt för företagen att hantera 
osäkerheten i produktutvecklingsprojekt, eftersom marknadsrisken minskar då 
kunskapen om marknaden ökar. Denna skildring ligger är förenlig med den 
diskussion som förs av Salomo et al (2003). Vi anser vidare att respondenternas 
diskussioner kring skälen bakom kundinvolveringen, speglar det Lakemond och 
Magnusson (2001) för fram; nämligen att kundinvolveringen ökar företagens 
fokus på kunderna och slutanvändarna. 
 
Enligt denna diskussion verkar teoribildningen återspegla empirin väl. Flera 
respondenter framhåller dock ytterligare en anledning bakom kundinvolvering, 
som inte omskrivs i litteraturen. Det är att kundinvolvering är en källa till 
konkurrensinformation. Genom analys av kundernas beteenden menar 
respondenterna att förtagen kan dra slutsatser kring konkurrenternas 
erbjudanden och därmed har de möjlighet att uppskatta sin egen position på 
marknaden. Även om vi, i likhet med företagen, anser att kundinvolvering är en 
värdefull källa till konkurrensinformation, ser vi det dock inte, i samma 
utsträckning som respondenterna, som ett skäl till att involvera kunder. Vi ser 
det snarare som ett resultat av involveringen, ”en bonus som kommer på köpet”. 
Vi menar att detta kan vara anledningen till att tillgång till 
konkurrensinformation inte anges som ett skäl till kundinvolvering i litteraturen. 
Varför har företagen tagit fasta på att kundinvolvering är ett sätt att få tillgång 
till konkurrensinformation? I empirin framkommer det att alla företagen ligger 
efter sina konkurrenters utveckling. Informationen från kundinvolvering kan 
därför, som respondenterna poängterar, avslöja vilka produktförbättringar 
företagen borde satsa på att genomföra för att kunna tävla mot sina 
konkurrenter.  
 
Litteraturen tar inte heller upp det faktum att kundinvolveringen skulle vara ett 
försäljningsknep, vilket ett antal respondenter anser. Dessa respondenter menar 
att syftet med den kundinvolveringen, som företagen initierar, är att dels skapa 
referenskunder, som ska underlätta försäljning till potentiella kunder, dels öka 
försäljningen mot befintliga kunder genom inställsamhet. Vi menar att dessa 
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skäl kanske inte är föremål för vad vår referenslitteratur anser vara det 
huvudsakliga syftet med kundinvolvering, men att de är fullgoda med tanke på 
att de, i likhet med litteraturens skäl, har målet att öka lönsamheten för 
företagen.  
 

6.5 Hur involveras kunder i produktutvecklingsprojekt? 
 
I denna del av analysen kommer fallföretagens kundinvolvering att analyseras 
utifrån ett flertal aspekter såsom hur den genomförs, när den äger rum och vilka 
kunder som involveras.  
 

6.5.1 Hur och när involveras kunder i produktutvecklingen? 
 
Respondenternas diskussioner kring kundinvolvering avslöjar att detta är ett 
oerhört komplext område med flertalet möjliga tillvägagångssätt. Vi kan dock 
urskilja två tydliga förfaranden. Alla företagen förklarar nämligen att 
produktledningen generellt får in marknadsinformation till 
produktutvecklingsprojekten antingen genom planerade möten med kunderna 
eller via sälj- och marknadsavdelningarna.  
 
Planerade möten 
Vi börjar med att studera de planerade möten där företag och kunder presenterar 
och utvärderar förslag av olika karaktär. Dessa möten sker, enligt företagen, ofta 
i samband med att produktledningen sammanställer kravspecifikationen inför ett 
projekt eller testar och utvärderar prototyper. Både vid sammanställningen av 
kravspecifikationen och vid utvärdering av testsystem och prototyper väljer 
produktledningen ut vilka kunder de vill träffa för att diskutera produkten och 
dess funktioner. Detta förfarande är i linje med Brockhoffs (2003) beskrivning 
av begärd direkt kundinvolvering, vilket han förklarar initieras av företagen som 
väljer ut specifika kunder att involvera. Kan vi spåra några skillnader i hur 
respektive företag genomför den här typen av kundinvolvering? Det som 
framförallt utkristalliseras är att utvecklingsenhet Y ”går ett steg längre” än de 
andra företagen och använder sig av referenskunder, utför intervjuer med kunder 
samt kontrakterar utvalda testkunder och slutanvändare som är delaktiga 
kontinuerligt under utvecklingsprocessen.  
 
Via sälj- och marknadsavdelningarna 
Om vi istället analyserar den information som kommer in till produktledningen 
via sälj- och marknadsavdelningarna framträder tre tydliga kategorier. 
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Respondenterna på de olika företagen ger alla samma beskrivning; antingen 
handlar det om förändringsförslag, klagomål eller krav.  
 
I samband med offertarbetet, som med få undantag initieras av kunderna, 
framkommer en hel del krav som kunderna ställer på produkten. Denna typ av 
kundinvolvering stämmer väl överens med den beskrivning som Brockhoff 
(2003) ger av ickebegärd kundinvolvering, det vill säga involvering initierad av 
kunder. Enligt respondenterna lämnas även förändringsförslag och klagomål in 
av kunderna på eget initiativ, för att sedan beaktas av företagen i 
produktutvecklingsprojekten. Således, utgör även dessa exempel på ickebegärd 
kundinvolvering.  
 
Övriga informationskällor 
Respondenterna på företag A och utvecklingsenhet X skildrar även andra 
informationskällor, nämligen de kundåsikter som inkommer i samband med att 
företagen bistår kunderna med installation, utbildning och support. Syftet med 
dessa aktiviteter är inte att insamla åsikter, utan de åsikter som inkommer denna 
väg lämnas på kundernas initiativ i samband med de andra aktiviteterna. Detta 
innebär således att vi även här kan tala om ickebegärd kundinvolvering. Vi gör 
vidare tolkningen att de åsikter, ofta i form av klagomål, som kommer in till 
support och serviceorganisationen bedöms som värdefulla, eftersom 
respondenterna anser att de är en indikation på hur kunderna verkligen uppfattar 
produkten och dess kvalitet. Även utvecklingsenhet Y uttrycker en önskan att 
tillhandahålla service och underhåll.   
 
Tidpunkter 
Under vilken del av utvecklingsprocessen sker den begärda direkta 
kundinvolveringen? I empirin skildras att, i utveckling av befintliga produkter, 
tar företagen kontakt med kunderna framför allt mot slutet av 
utvecklingsprocesserna för att låta dem testa och utvärdera prototyper. Vid 
utveckling av nya produkter, menar respondenterna att företagen kontaktar 
kunder för input, såväl i början av projekten, när kravspecifikationen ska 
sammanställas, som mot slutet när prototyper ska testas och utvärderas. Baserat 
på empirin går det även att uttolka att kunder kontaktas kontinuerligt under 
utvecklingsprocessen, för den nya produkten, för att utvärdera olika koncept och 
funktioner. 
 
Under vilken del av utvecklingsprocesserna inträffar då den ickebegärda 
kundinvolveringen? Utifrån empirin framgår att den ickebegärda 
kundinvolveringen infaller kontinuerligt under utvecklingsprocessen för 
befintliga produkter. Baserat på respondenternas svar tolkar vi att 
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offertrelaterade krav ofta är koncentrerade till slutdelen av 
utvecklingsprocessen, då företagen kan visa upp en nästan färdig produkt för 
kunderna. Däremot verkar företagen ha svårt att förutsäga när det kommer in 
förslag och klagomål. Mot bakgrund av respondenternas resonemang framgår 
det att det är svårt att hantera den ickebegärda kundinvolveringen på ett 
strukturerat sätt, eftersom tillförseln är svår att förutspå. En respondent på 
företag A påpekar att det blir en balansgång mellan att beakta mycket input från 
kunderna, vilket innebär många versioner, och resursåtgången för täta 
versionssläpp. 
 
Ovanstående resonemang illustrerar att större delen av den information som 
insamlas via kundinvolveringen, både den begärda direkta och ickebegärda, 
beaktas i produktutvecklingsprojekten i samband med kravspecifikationen och 
konceptdesignen samt vid genomförandet av prototyptester. Med andra ord 
återger Kaulios (1998) teorier om när kundinformationen beaktas i 
produktutveckling en bra bild av den empiriska verkligheten.  
 
Vad kan vi då utläsa från ovanstående analys av hur och när kunder involveras i 
produktutvecklingen? Vi anser att det finns tydliga tendenser till att kunder 
verkar involveras mer i begärd direkt kundinvolvering i utveckling av nya 
produkter jämfört med vidareutveckling av befintliga, där det snarare är 
ickebegärd kundinvolvering som dominerar. Vi menar att förklaringen bland 
annat finns i respondenternas uppfattning att kunderna varken har erfarenhet av 
eller kunskap om nya produkter. Respondenterna framhåller att då de befintliga 
produkterna redan finns på marknaden i äldre versioner, kommer det självmant 
in information från kunderna via exempelvis klagomål och offertarbete. Detta 
minskar företagens behov av att själva initiera möten med kunderna.   
 
Respondenternas beskrivningar skildrar också att informationen som kommer in 
via ickebegärda kundinvolvering är av stor vikt för de befintliga produkterna. 
Detta illustreras bland annat av respondenternas uppskattningar om hur stor 
andel av den totala kundinformationen, som används i 
produktutvecklingsprojekten, som utgörs av ickebegärd kundinvolvering. Varför 
har denna information så stor betydelse? Av respondenternas resonemang 
framkommer att den ickebegärda kundinvolveringen både kräver mindre 
resurser och förekommer mer frekvent. Produktledningen verkar emellertid inte 
vara odelat positiv till ickebegärd kundinvolvering. Flertalet respondenter 
uttrycker att de upplever att de kommer långt bort från kunden.   
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6.5.2 Vilka metoder för kundinvolvering används i produktutvecklingen? 

 
Mot bakgrund av ovanstående analys kommer vi nu ännu närmare studera 
företagens tillvägagångssätt vid kundinvolveringen, genom att utreda vilka 
metoder de tillämpar. Alla företag strävar i dagsläget efter att ha 
marknadsdrivna processer, där kunderna tillåts påverka kravspecifikationen på 
ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen. Detta agerande är i analogi med vad 
Kaulio (1998) beskriver som QFD (Quality Function Deployment), där 
kundbehoven driver utvecklingsprocessen och designen sker för kunder och 
användare. Vi menar att denna metod i synnerhet används vid 
produktförbättringar. Vi grundar detta ställningstagande på att 
produktförbättringarna i stor utsträckning visat sig vara marknadsdrivna och 
baserade på kundfeedback i form av ickebegärd kundinvolvering.  
 
Ett annan gemensam nämnare, som vi identifierat, är att företagen låter kunder 
testa och utvärdera prototyper. Utifrån respondenternas resonemang framgår att 
prototyptestning sker främst mot slutet av utvecklingsprocessen, både vad gäller 
nya och befintliga produkter, vilket således kan jämföras med den metod Kaulio 
(1998) benämner betatestning. Baserat på utvecklingsenheternas respondenters 
förklaringar, framträder att demonstrationer av prototypmodeller och skisser av 
nya produkter för världen eller införande av ny kategori inträffar också tidigare i 
utvecklingsprocesserna, i samband med att produktledningen presenterar 
produktidéer. Denna metod för kundinvolvering ligger således i linje med 
Kaulios (1998) koncepttestning. Att utvecklingsenhet Y går ”ett steg längre” och 
kontrakterar utvalda testslutanvändare är i överensstämmelse med vad Kaulio 
(1998) kategoriserar användarorienterad produktutveckling. Vi kan således 
konstatera att utvecklingen sker i enlighet med det Kaulio (1998) benämner 
design med kunder och användare. 
 
Som vi tidigare konstaterat skiljer sig utvecklingsenhet Ys kundinvolvering från 
de andra i bemärkelsen att de kontrakterar testkunder och slutanvändare. Baserat 
på respondenternas förklaringar tolkar vi att de kontrakterade individerna är 
representativa för den marknad produkten ska initieras på och har en vilja att 
vara med i utvecklingsprocessen. Detta tyder på att vissa likheter finns mellan 
de kontrakterade individerna och de användare som kan klassas som lead users, 
i enlighet med Urbans och von Hippels (i Kaulio, 1998) definition. Det 
tillvägagångssätt enheten beskriver uppvisar således vissa tendenser till vad 
Kaulio (1998) kallar lead user metoden och följaktligen är användarna med 
designen av produkten.  
 



Kundinvolvering i högteknologiska                                                                         Analys 
produktutvecklingsprojekt  

 74

Inget av företagen har uttryckt att slutanvändarna är med i framtagningen av den 
faktiska designen av produkten, det vill säga tekniken bakom produkten. Vi kan 
av denna anledning inte säga att något av företagen använder 
konsumentidealiserad design. Vi menar att detta kan förklaras av att tekniken i 
produkterna är till hög grad komplex, vilket enligt respondenterna i alla företag 
leder till att både kunders och slutanvändares kompetens är bristfällig.  
 
Sammanfattningsvis, kan vi konstatera att alla företag har både en design för och 
med kunder och användare. Utifrån respondenternas beskrivningar framgår att 
det finns en strävan att ha närmare samarbeten med slutanvändare, vilket tyder 
på att företagen även strävar efter att nå en produktutveckling som präglas av 
design av kunder och användare, i synnerhet vid utveckling av nya produkter. 
 

6.5.3 Hur väljs kunder ut för involvering i produktutvecklingen? 
 
Vi kan konstatera att alla företagen väljer ut kunder för begärd direkt 
kundinvolvering utifrån något olika grunder. Det framträder dock tre 
återkommande faktorer: kundens profil, kundens köppotential samt kundens 
vilja att uttrycka sina åsikter om produkten. Om vi jämför företagens olika 
urvalsgrunder med de kriterier Brockhoff (2003) sätter upp kan vi märka att det 
främst är det teoretiska kriteriumet att välja kunder med hög efterfrågepotential 
som överensstämmer med fallföretagens verklighet. Vi anser att detta kan bero 
på att det i många fall kan vara svårt att identifiera och välja ut så kallade lead 
users för de här produkterna. Vi grundar detta antagande framförallt på det 
faktum att flera respondenter förklarat att deras kunder har svårt att bedöma 
framtidspotentialen för produkterna eftersom de, och framförallt slutanvändarna, 
ofta inte ens upplever att de har ett behov av dessa produkter. I detta 
sammanhang är dock utvecklingsenhet Y, med sina kontrakterade slutanvändare, 
undantaget som bekräftar regeln. Vad det gäller att sträva efter att involvera 
kunder med förmåga till tekniskt nyskapande eller besittande speciell expertis, 
menar vi att detta inte är aktuellt för våra fallföretag då inget av dem involverar 
kunder i den tekniska utvecklingen bakom exempelvis nya funktioner.  
 
Företagen för fram att de befintliga kunderna, som redan köpt produkter, är de 
som ger uttryck för sina åsikter angående produkterna och deras funktioner. 
Detta scenario finner inte stöd i teorin, då Brockhoff (2003) menar att kunder, 
som representerar nuvarande efterfrågan, sällan kommer med radikala förslag, 
eftersom de oftast är nöjda med produkten. Förklaringen till skillnaden ligger 
bland annat i respondenternas resonemang kring att enbart existerande kunder 
har tillräcklig kompetens att framföra realistiska åsikter om produkterna.  
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6.5.4 Vilka svårigheter finns med att involvera kunder i produktutveckling? 
 
Ofta förknippas kundinvolvering med uteslutande positiva följder och det verkar 
vid första anblicken vara lätt för företag att involvera kunder eller slutanvändare 
när det, ur företagets perspektiv, bäst passar. Tyvärr kan vi i både teori och 
empiri finna exempel på att så inte är fallet. Litteraturen, exempelvis Ritter och 
Walter (2003), diskuterar i samband med kundinvolvering problematiken kring 
skillnader i arbetssätt, språk, kultur, maktskillnader, grupptänkande och 
skyddande av kärnkompetenser. Dessa problemkällor är dock inget företagens 
representanter lyfter fram. De betonar istället de svårigheter som uppstår till 
följd av att det ofta visar sig existera ett gap mellan kundens och företagens 
förväntningar. Denna försvårande omständighet uppmärksammas även i 
litteraturen, där bland annat Lakemond och Magnusson (2001) resonerar kring 
de konsekvenser som följer av att kunder och företag har olika målsättningar för 
projekten. Vad kan då dessa gap bero på? I många fall verkar de vara ett resultat 
av de aktuella produkternas tekniska komplexitet. Respondenterna uttrycker att 
kunderna ofta saknar erfarenhet och kunskap om den avancerade teknologi, som 
ligger till grund för produkterna, vilket försvårar en konkretisering av 
produkterna, som alla kunder förstår. Situationen verkar förvärras ytterligare av 
det faktum att företagen erfar att kunderna många gånger, till följd av den 
bristande kunskapen, har svårt att konkretisera och uttrycka sina nuvarande och 
framtida behov samt se produkternas potential. Vi ser här tydliga tecken på de 
problem, som Kreiner (1995) betonar, kan föreligga som ett resultat av att 
kundernas kunskap om sina behov ofta är tyst.  
 

6.6 Sammanfattning 
 
För att underlätta förståelsen av slutsatsen och den normativa diskussionen har 
vi i nedanstående tabell sammanfattat de faktorer, som framkommit i empirin 
och som vi reflekterat över i analysen.   
 

 Företag A Utvecklings- 
enhet X   BEF. 

Utvecklings- 
enhet X    NY 

Utvecklings- 
enhet Y 

Produkt Befintlig Befintlig Under utveckling Ny, i 
startgroparna 

Marknad Mogen Mogen Snabbt växande Växande 
Konkurrens Hård konkurrens 

Liten markandsandel 
Hård konkurrens 
Liten marknadsandel 

Ingen produkt 
lanserad. Hård 
konkurrens i utv. 

Hård konkurrens 
Liten marknadsandel
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Typ av ny 
produkt 

Produktförbättring 
På sikt Nya produkter 
för världen 

Produktförbättring Nya produkter för 
världen 

Införande av 
ny kategori 
Produktförbättring 

Produkt-
utvecklings- 
process 

Huvudsakligen 
marknadsdriven 

Huvudsakligen 
marknadsdriven 

Huvudsakligen 
teknologidriven 

Huvudsakligen 
marknadsdriven 

Projektmodell Vattenfallsmodellen Vattenfallsmodellen Vattenfallsmodellen Vattenfallsmodellen 
Synsätt Mekaniskt 

(Organisk mot slutet) 
Mekaniskt Mekaniskt Mekaniskt 

Projektens 
längd 

3 – 4 månader 12 månader 18 månader Ny produkt: 2 år 
Bef. produkt: 
 3–12 mån 

Övergripande 
styrning 

Delvis parallella 
projekt 

Parallella projekt Parallella projekt Sekventiella 
projekt 

Projekt-
styrnings-
modell 

RUP PROPS PROPS RUP 

Styrning 
utöver PROPS 
och RUP  

Projektstyrgruppen  
Möten 2 ggr/mån. 

Styrgruppen 
Möten 2 ggr/mån 

Styrgruppen 
Möten 2 ggr/mån 

Styrgruppen 
Möten 1ggn/mån 
(Ytterligare 
beslutsmöten) 

Kund-
involvering 

Mkt icke begärd Mkt ickebegärd Mkt begärd direkt Mkt begärd direkt 

Metoder för 
kund-
involvering 

QFD 
Betatestning 

QFD 
Betatestning 

QFD 
Koncepttestning 

QFD 
Användarorienterad 
produktutveckling 
Koncepttestning 
(Lead user metoden)

Kundernas roll Design för 
Design med 

Design för 
Design med 

Design för 
Design med 

Design för 
Design med 
Design av 

Skäl till 
involvering 

Lönsamhet, kunskap om marknaden och slutanvändare, minska osäkerheten i projekten, 
bättre svar på efterfrågan, ökad ömsesidig förståelse, källa till konkurrensinformation, 
försäljningsknep. 

Urval av 
kunder 

Kunder med hög efterfrågepotential, kundprofil och vilja att uttrycka åsikter om produkten. 

Figur 7: Sammanfattning av analys
Källa: Egen konstruktion 
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7. Slutsats 

 
________________________________________________________________ 
I detta kapitel plockar vi ur analysens olika delar fram utmärkande inslag, 
knyter ihop aktuella samband och sammanför detta, för att i vår slutsats försöka 
skapa en helhetsförståelse för vårt ämnesområde och uppfylla vårt syfte. Tanken 
är att vår uppsats ska mynna ut i den normativa del som sedan följer. 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla fallföretag involverar kunder i sina produktutvecklingsprojekt. 
Involveringen sker dock i olika utsträckning och på olika vis. De vanligaste 
skälen bakom besluten att göra kunden delaktig i utvecklingsprocesserna är att 
involveringen är ett sätt för företaget att uppnå sitt övergripande mål; att 
generera lönsamhet. Kundinvolveringen ger företagen tillgång till kunskap om 
och förståelse för marknaden, den aktuella efterfrågan och 
konkurrenssituationen samt fungerar som försäljningsknep. Vi kan, utifrån de 
angivna skälen, urskilja två sätt genom vilka företagen använder 
kundinvolveringen för att uppnå ökad lönsamhet. För det första används 
involveringen för att utveckla produkter med hjälp av kundernas kunskap om 
sina och slutanvändarnas behov och för det andra används involveringen som en 
relationsbyggande åtgärd i ett försök att skapa närmare relationer med 
betydelsefulla kunder.  
 
Produktledningen på företagen involverar kunder i produktutvecklingsprojekten 
på i huvudsak två vis; antingen genom planerade möten, begärd direkt 
kundinvolvering, eller via marknads- och säljavdelningarna, ickebegärd 
kundinvolvering. Betydelsen av den senare betonas i synnerhet vid 
produktförbättringar. Den förra utgör däremot en betydelsefull källa vid 
utveckling av nya produkter för världen samt införande av en ny kategori 
produkter.  
 
Kundinvolveringens utformning påverkas vidare av vilken typ av produkt som 
utvecklas, om det är en ny produkt (nya produkter för världen och införande av 
ny kategori) eller en befintlig produkt (produktförbättringar). Utveckling av nya 

”Att veta det alla vet, är att inget veta.” 

Remy De Gourmont
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produkter tenderar att inkludera huvudsakligen begärd direkt kundinvolvering, 
medan utveckling av befintliga produkter i synnerhet inbegriper ickebegärd 
kundinvolvering. Den typ av produkt som utvecklas påverkar även 
produktutvecklingsprocessens utgångspunkt samt produktutvecklingsprojektens 
längd, två faktorer som i sin tur också påverkar kundinvolveringen.  
 
Produktutvecklingsprocessen vid utveckling av nya produkter är i högre grad 
teknologidriven, jämfört med utvecklingsprocessen av befintliga produkter, som 
i de flesta fall istället är marknadsdriven. Vid marknadsdriven utveckling 
involveras kunderna både i högre grad och i tidigare skeden, än vid 
teknologidriven utveckling.  
 
Produktutvecklingsprojekten som rör nya produkter löper över längre 
tidsperioder än projekten som behandlar befintliga produkter. Korta projekt, 
med tätare versionssläpp, leder till att kunder kan involveras mer frekvent och 
att kundkrav kan beaktas oftare i projekten. Till skillnad från korta projekt har 
långa projekt svårare att ta hänsyn till skiftande kundkrav. 
 
Tidpunkten för kundinvolveringen varierar också med typen av produkt som 
utvecklas. För nya produkter inträffar den begärda direkta kundinvolveringen 
kontinuerligt under projektprocessen, men intensifieras i början, vid 
sammanställningen av kravspecifikationen, och slutet, vid testning och 
utvärdering av prototyper. För befintliga produkter är den begärda direkta 
kundinvolveringen koncentrerad till slutet av projekten, när prototyper 
utvärderas. För nya produkter förekommer mycket lite ickebegärd 
kundinvolvering, eftersom kunderna inte har vetskap om eller erfarenhet av 
produkten. För den befintliga produkten infaller den ickebegärda 
kundinvolveringen kontinuerligt. Informationen, som företagen får in från 
kunderna, förs i huvudsak in i produktutvecklingsprojekten i samband med 
kravspecifikationen, konceptdesignen och prototyptestningen.    
 
Urvalet av kunder till ickebegärd kundinvolvering är, av förklarliga skäl, bortom 
företagens kontroll. Däremot kvarstår urvalet av kunder till den begärda direkta 
kundinvolveringen. Urvalskriterierna varierar från företag till företag och beror 
på deras aktuella situation. De mest framträdande kriterierna är kundens profil, 
köppotential och vilja att uttrycka sina åsikter.  
 
De metoder för kundinvolvering, som tillämpas mest frekvent, är QFD och 
betatestning samt till viss del koncepttestning, i synnerhet vid utveckling av nya 
produkter. Det går dock att identifiera en stark vilja hos företagen att intensifiera 
samarbetet, i utvecklingen av såväl nya som befintliga produkter, med 
slutanvändare. I nuläget involveras i huvudsak enbart kunder och mycket få 
slutanvändare.  
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Att involvera kunder i produktutvecklingsprojekt är inte helt okomplicerat, utan 
medför en del svårigheter. Gemensamt för svårigheterna är att problemen inte 
ligger i själva kundsamarbetena, utan har sin grund i att produkterna är tekniskt 
komplexa. De mest uppmärksammade svårigheterna är att företag och kunder 
har olika förväntningar på produkten, att kunderna har svårt att konkretisera sina 
behov samt har bristande kompetens att förstå produkten. 
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8. Framgångsfaktorer för kundinvolvering i 

högteknologisk produktutveckling 
__________________________________________________ 
Denna del av uppsatsen är av mer normativ karaktär. Vi kommer här, att utifrån 
slutsatsen, respondenternas resonemang kring framgångsfaktorer och egna 
reflektioner, fundera kring vilka rekommendationer som kan ges till följd av 
denna studie. Mot slutet av detta kapitel diskuterar vi utgången av denna studie 
och förslag på vidare studier. 
________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan vi utifrån respondenternas erfarenheter och uppfattningar se några mönster 
vad gäller hur kundinvolveringen bör genomföras? Om vi studerar de 
framgångsfaktorer, som respondenterna betonar, framgår tydligt vikten av att ha 
en kontinuerlig och frekvent interaktion med kunderna. Respondenterna är också 
överens om att kundinvolveringen i produktutvecklingen underlättas av nära 
relationer företag och kund emellan. Eftersom våra fallföretag inte säljer 
produkterna direkt till slutanvändarna framträder även vikten av att ha fokus på 
slutanvändarna, genom att exempelvis ha kontakt med kundrepresentanter med 
marknadsanknytning och öka användningen av fokusgrupper bestående av 
användare. 
 
Räcker det med att utveckla en frekvent interaktion företag och kund emellan? 
Respondenterna påpekar att det också krävs att samarbetsprocesserna är 
genomtänkta, strukturerade och stöds av projektstyrningsmodellen. Vi menar att 
företagen i detta avseende utgör talande exempel. Företag A har precis bytt 
projektmodell, för att möjliggöra en bättre kundinvolvering. Företag C kan i 
detta fall statuera förebild. De har i sin projektstyrning lyckats integrera en tät 
kundinvolvering, där både kunder och slutanvändare är delaktiga under större 
delen av utvecklingen.  

”Det är min åsikt och jag delar den.” 

Henri Monnier
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Respondenterna framhåller inte bara vikten av genomtänkt struktur för 
kundsamarbeten, utan även av kortare löptider för projekten. Anledningen är att 
projekten i alla företagen blir alltmer inflexibla, i bemärkelsen hur mycket 
kunden kan påverka utvecklingen, ju längre fram i livscykeln projekten kommer. 
Respondenterna menar att kortare löptider, och därigenom tätare versionssläpp, 
bättre kan ta hänsyn till kundernas åsikter. Omstruktureringen från PROPS till 
RUP i företag A är en direkt konsekvens av att företaget konfronterats med ett 
behov av kortare utvecklingsprocesser, för att bättre kunna svara på kundernas 
snabbt föränderliga krav.  
 
Respondenterna hävdar även att kortare produktutvecklingsprojekt blir mer 
dynamiska, vilket minskar risken att projekten drar över tiden och att företaget 
utvecklar fel saker. Även respondenterna på utvecklingsenhet X diskuterar 
fördelarna med mindre omfattande produktutvecklingsprojekt. Respondenterna 
hävdar att företag B applicerar PROPS på ett sådant vis att projekten blir mycket 
omfångsrika och inte lämpade för de mindre produktutvecklingsprojekt som 
utvecklingsenhet X arbetar med.  
 

8.1 Rekommendationer kring kundinvolvering i 
högteknologisk produktutveckling 

 
•  Utveckla en kundinvolveringsmodell som möjliggör en frekvent, 

genomtänkt och strukturerad interaktion med kunderna, för att reducera de 
svårigheter som uppkommer till följd av problematiken kring kundernas 
bristande erfarenhet av produkterna.  

•  Välj en projektstyrningsmodell som stödjer och möjliggör en frekvent 
interaktion. Projektens löptid bör vara kort och modellen bör inbegripa 
möjlighet till tät återkoppling. 

•  Inkludera både begärd direkt- och ickebegärd kundinvolvering, vilket 
främjar kontinuitet och mångfald i informationstillförseln. 

•  Initiera kundinvolveringen så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen 
genom att göra kunderna delaktiga i kravsammanställningen. 

•  Planera för prototyptestning mot slutet av utvecklingsprocessen. 
•  Sträva mot marknadsdrivna produktutvecklingsprocesser där kundens och 

slutanvändarnas behov är utgångspunkten.  
•  Öka fokus på slutanvändarna.  
•  Underhåll relationen till kund och slutanvändare.  
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8.2 Avslutande reflektioner 
 
Efter att ha presenterat de rekommendationer vi kan ge mot bakgrund av denna 
studie, vill vi uppmärksamma några aspekter vi reflekterat kring. För det första 
bör man vara medveten om att varje företags situation är unik, vilket resulterar i 
att omfattningen och upplägget av kundinvolveringen måste anpassas efter varje 
företags specifika situation.  
 
För det andra menar vi att omfattningen av kundinvolveringen i mångt och 
mycket är en resursfråga. Det är lätt att säga att företag ska involvera så många 
kunder som möjligt, i så stor utsträckning som möjligt, men är det ekonomiskt 
hållbart? Exempelvis kan vi ta företag A, som redan i dag påpekar, att modellen 
med tremånaders releaser är för dyr och att företaget därför försöker 
åstadkomma uppsamlingsreleaser.  
 
För det tredje utgör kundinvolveringen också en balansgång vad gäller 
flexibiliteten i projekten. Ju mer ett företag väljer att beakta kunders önskemål, 
desto svårare blir det att planera produktutvecklingsprojekten. Ökad 
kundpåverkan leder till att företagets uppsatta ramar, kring sina styrparametrar, 
löper större risk att konfronteras med förändringsbehov. Var går gränsen mellan 
att utveckla produkter, som motsvarar efterfrågan, och vad som är praktiskt 
genomförbart? Än så länge har inte företagen sett några större förändringar på 
den totala projektplanen till följd av kundinvolveringen men, som 
respondenterna påpekar, kan problem uppstå.  
 
Slutligen, vill vi diskutera de frågeställningar som denna studie öppnar upp för. 
Vi har undersökt kundinvolvering i produktutvecklingsprojekt utifrån det 
producerande företagets perspektiv, vilket endast genererar en bild av 
ämnesområdet. Vi menar att en studie som istället beaktar detta ämnesområde 
utifrån kundens perspektiv, eller som sammanför de båda perspektiven, troligen 
skulle resultera i en något annorlunda bild av ämnesområdet. Av denna 
anledning vill vi föreslå att vidare studier genomförs inom dessa områden, för 
att på så sätt skapa en helhetsbild av ämnesområdet. I detta sammanhang är det 
också intressant att närmare studera problematiken kring relationen företag-
kund-slutanvändare. Ska det producerande företaget involvera kunden eller 
slutanvändaren, eller både och? 
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Bilaga I 
 
 

Intervjuunderlag 
 
 
Namn: 
Vilken position har du? 
Vad ingår i ditt ansvarsområde? 
Vilka produkter arbetar du med? (Kortfattad beskrivning) 

Hur pass kundanpassade är de produkter ni utvecklar?  
Hur ser marknadssituationen ut för produkterna?  

 
Produktutvecklingen 

1. Vilken typ av produktutveckling arbetar du med? (Nya eller befintliga 
produkter?) 

2. Vad är skälet bakom denna utveckling/syftet? (Marknadskrav, ny teknik, 
konkurrens) 

3. Hur stor osäkerhet/risk upplever du att det är kring de olika 
produktutvecklingarna? 

4. Sker produktutvecklingen i projektform? 
5. (Nej, Hur organiseras er produktutveckling? Vilka faser?)  
6. Ja, Hur ser era utvecklingsprojekt ut?  

Vilka faser finns? 
Tidsfördelningen mellan projektfaser? 
Vilken typ av projekt? (Vilken ”struktur” har projekten?)  

7. Hur ser er projektstyrning ut för produktutvecklingsprojekt? (modell?) 
8. Hur följs olika faser upp/utvärderas? 
9. Vilka styrparametrar använder ni i utvärderingen? 
10. Involverar ni kunder i er produktutveckling? 
11. Påverkas den övergripande (projekt)styrningen av kundinvolveringen?  

På vilket vis? 
12. Hur mycket flexibilitet är inbyggt (i projekten)? 

Hur mycket har ni möjlighet att anpassa efter kundönskemål?  
 
 
Kundinvolvering 

13. Hur sammanställer ni kravspecifikationen för era 
produktutvecklings(projekt)? 

14. I vilka typer av projekt involveras kunder? Varför? 
15. I vilka faser i projekten involveras kunderna? 
16. Hur involverar ni kunder i produktutvecklingsprojekten?  
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17. Hur sker genomförandet av den aktiva/direkta kundinvolveringen?  
18. Vilka är de främsta anledningarna till att ni involverar kunder? 
19. Vilken typ av information bidrar kunderna med? 

Hur utvärderar ni kundernas bidrag? 
20. På vilka kriterier väljer ni ut kunder för samarbete?  
21. Vilka svårigheter kan uppkomma under kundinvolveringen?  
 
 
22.  Hur får ni indirekt information om kunders önskemål?  
23. Vem är ansvarig för att samla in marknadsinformationen? 

Hur förs denna information in i projektet? 
24. Hur hanteras kundklagomål? 
25. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med indirekt kundinvolvering? 
26. Vilka faktorer är viktiga för att ni ska få en framgångsrik 

kundinvolvering? 
 

 
 

 


