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“You’ve got to start with the customer experience and work back 

toward the technology – not the other way around.” 

– Steve Jobs 
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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Kundinvolvering i modern tjänsteutveckling: Kundens roll 

och bidrag i en kundcentrerad tjänsteutvecklingsprocess 

Författare: Martina Byström Öhrnell & Adam Ekström 

Handledare: Aku Valtakoski 

Problemformulering: I och med kundens roll i värdeskapandet måste företag få 

kunskap i hur deras kunder kan involveras, och även utveckla 

formella processer för det. I och med tjänsternas allt större roll 

i världen krävs en ständig utveckling av teorier kring området. 

Forskning kring tjänsteutveckling har vidare mestadels bara 

har bidragit till det teoretiska området och inte gett något 

större bidrag till de som faktiskt arbetar med tjänsteutveckling 

i praktiken i dagsläget. De här aspekterna är några av de 

faktorer som ledde fram till studiens syfte. 

Syfte: Syftet med studien är att förstå hur kunder involveras i 

tjänsteutveckling i praktiken och hur deras roll ser ut i 

utvecklingsprocessen, samt att undersöka kopplingen mellan 

tillvägagångssätten i praktiken jämfört med vad som står i 

teorin. 

Metod: Studiens metod är av en kvalitativ karaktär med en 

fallstudiedesign. Tack vare nio stycken semistrukturerade 

intervjuer med både tjänstedesignbyråer och tjänsteföretag 

som arbetar med kundinvolvering kunde värdefull data 

samlas in och ge en förklaring kring ”fallet”. 

Slutsats: De slutsatser som har kunnat dras utifrån studien är till att 

börja med att de traditionella tjänsteutvecklingsmodellerna 

har fasats ut till förmån för designmodeller med iterativa 

faser. Det visade sig även att en sådan uppdelning av kunder 

som återfinns i teorin, inte är aktuell i praktiken, utan baseras 

snarare på behov än egenskaper. Slutligen kunde, förutom de 

traditionella effekterna av kundinvolvering, en annan typ av 

effekt identifieras. Nämligen att kundinvolvering kan leda till 

stora organisationsförändringar på grund av ett nytt 

kundfokus. 

Nyckelord: Kundinvolvering, Tjänsteutveckling, Tjänsteinnovation, 

Tjänstedesign, Co-creation 
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Abstract 

Title: Customer involvement in modern service development: The 

customers role and contributions in a customer focused service 

development process 

Authors: Martina Byström Öhrnell & Adam Ekström 

Supervisor: Aku Valtakoski 

Problem: Given the role of the customer in value creation organizations 

need knowledge on how their customers can get involved, and 

develop formal processes to do so. Given services role in today’s 

world there is a need for continuous research and development 

in the field. Furthermore, the research surrounding service 

development has mostly contributed to the theoretical field 

without much contribution to those who work with service 

development today. These aspects are part of the reasoning 

leading up to this studies purpose. 

Purpose: The purpose of this study is to develop an understanding on how 

customers are involved in service development in practice and 

the role of the customer in the development process, as well as 

examine the practice with the current literature. 

Method: The study is of a qualitative character with a case study design. 

Due to nine semi-structured interviews with both service design 

firms and service businesses both working with customer 

involvement in their service development processes valuable 

data could be collected to explain the case. 

Conclusion: The conclusions that were made from the study is that the 

traditional service development models have been phased out in 

favor of design based models with iterative phases. Furthermore, 

the theoretical classification of a services user is not as 

widespread in practice, it is more based on the needs of the 

customer than the customer’s characteristics. Finally, the study 

could identify that besides the traditional effects of customer 

involvement, there is an additional effect. Namely, that customer 

involvement can lead to large organizational changes as a result 

of a new customer focus. 

Keywords: Customer involvement, Customer participation, New service 

development, Service innovation, Service design 
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1. INLEDNING 

 

Det inledande kapitlet innehåller och går igenom bakgrunden till området kundinvolvering och går 

vidare in på problematiken som ledde fram till studiens syfte och frågeställningar som även 

presenteras här. Fortsättningsvis presenteras även en del avgränsningar som gjorts inom ramen för 

studien, och avslutningsvis finns en definitionsdel som tar upp hur vissa begrepp har behandlats.  

 

1.1. Bakgrund 

Att ha ett större fokus på kunder har blivit allt viktigare och aktuellt de senaste åren, inte 

minst inom tjänster. För 30 år sedan, 1985, stod tjänstesektorn i Sverige för 61.8% 

(Worldbank, 2016a) av BNP, år 2014 stod den för 72.6% (Worldbank, 2016b). Den här 

ökningen visar på vikten av tjänster, och att dessutom då utgå från sina kunder i allt 

organisationen gör för att kunna förbättra eller skapa nya konkurrenskraftiga tjänster 

(Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2012).  

Att kunderna har fått ett större fokus beror på skiftet från den varudominanta logiken till den 

tjänstedominanta, där kunderna är en del av värdeskapandet (Vargo & Lusch, 2004). Här 

anses varor agera som en överföringsmekanism för diverse tjänster och att oavsett om det är 

en produkt eller en tjänst som köps, så konsumeras det som en tjänst. Kunderna är en del av 

värdeskapandet på så sätt att det är de som använder sig av tjänsten och skapar det slutliga 

värdet. Företagen i sig kan inte skapa något värde, utan enbart värdepropositioner som 

kunderna sedan kan skapa värde utifrån. På grund av det här är det därför viktigt för företag 

att designa och producera sina tjänster rätt så att de möjliggör så bra värdeskapande 

processer som möjligt för sina kunder så att de i sin tur blir nöjda. Genom att ha en utifrån 

och in-strategi kan ett företag samarbeta med sina kunder och kan på så vis förstå deras 

värdeskapande processer och behov för att vidare kunna utveckla nya tjänsteinnovationer 

(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014).  

Begreppet tjänsteinnovation, eller tjänsteutveckling, är inom teorin beskrivet väldigt brett. 

Kaasinen m.fl. (2010) nämner att den vanligaste klassificeringen är baserad på graden av 

nyhet i en oavbruten följd från inkrementell innovation upp till radikal innovation. Gallouj 

och Weinstein (1997) menar att innovation kan definieras som en förändring i en eller flera 

karaktärsmässiga faktorer: slutgiltig användning, interna tekniska mekanismer, eller 

kompetens. Den traditionella klassificeringen av innovationer, produkt-, process-, och 

organanisationsinnovationer, är inte tillräckligt med tanke på tjänsters output (Gallouj & 

Savona, 2007). Gallouj och Weinstein (1997) samt Gallouj och Savona (2007) föreslår 

följande klassificering för att identifiera olika typer av innovation som presenteras i tabellen 

på nästkommande sida. 
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Tabell 1: Typologi över innovationslägen (Gallouj & Savona, 2007). Anpassad av Byström Öhrnell och 
Ekström (2016) 

Genom samarbete mellan företag och deras kunder kan företag med andra ord få idéer och 

förståelse för deras kunders behov, som vidare kan leda fram till nya utvecklingar, och 

mestadels då inkrementella innovationer och idéer (Ordanini & Parasuraman, 2011). Att 

kunder kan vara en god innovationskälla var något Smith (1776/2007) var inne på redan 

under sent 1700-tal, men det är först på senare tid som det har uppmärksammats och lett 

vidare till forskning inom området kundinvolvering. 

1.2. Problematisering & problemformulering 

Skiftet från varudominant logik till tjänstedominant har som tidigare nämnt inneburit ett 

skifte från ett tillverkar- och leverantörsperspektiv till ett kund- och användarperspektiv. 

Kunden har fått en allt större roll i värdeskapandet vilket vidare har haft en inverkan på hur 

information kring kunderna bör samlas in och genom vilka metoder. De traditionella 

metoderna har fått kritik för att inte komma åt kundernas underliggande, latenta behov, då 

de inte vet vilken nytta de efterfrågar (Kristensson & Bergendahl, 2010). Kunden kan ha svårt 

att ha en åsikt eller föreställa sig något som de inte har upplevt och då räcker inte traditionella 

enkäter och intervjuer menar Matthing, Sandén & Edvardsson (2004). Därför bör istället 

mer proaktiva metoder användas där latenta behov lättare kan kommas åt (Gustafsson, 

Kristensson & Witell, 2012). Kunden måste alltså bli en partner och involveras i 

utvecklingsprocessen eller obserververas insitu, det vill säga under användarsituationen 

(Edvardsson, Kristensson, Magnusson & Sundström, 2012). Detta eftersom kunden har 

potential att vara en bra och användbar källa för information kring behov och 

tjänsteinnovation (Edvardsson, Gustafsson, Kristensson, Magnusson & Matthing, 2006). 

Många modeller gällande ny tjänsteutveckling är baserade på produktutveckling (Johnson, 

Menor, Roth & Chase, 2000 ). Under de senaste åren har det dock tillkommit mer forskning 

kring kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocesser. Nya tjänster har en relativt hög 



3 
 

misslyckandegrad (Cooper & Edgett, 1996; Alam & Perry, 2002) och då tjänsters värde 

skapas i samarbete med kunden visar det på vikten av att involvera kunder i utvecklingen av 

tjänster (Alam & Perry, 2002). Genom att involvera kunder kan risker med nya tjänster 

nämligen kontrolleras (Pfeffer & Salancik, 1978 se Larbig-Wust, 2010, s. 55). 

Det finns en rad olika fördelar med kundinvolvering men trots detta är det många 

organisationer som inte har formella processer för varken tjänsteinnovation (Gallouj & 

Weinstein, 1997; de Jong, Bruins, Dolfsma & Meijaard, 2003; Bitner & Brown, 2008) eller 

för kundinvolvering (Alam & Perry, 2002). En formell process för tjänsteutveckling har 

argumenterats för att vara den enskilt viktigaste faktorn för framgång (Johnson m.fl. 2000). 

Det har tagits fram ett flertal modeller som ett gensvar på vikten av en formell process, de 

mest framträdande är Scheuing och Johnsons (1989) samt Alam och Perrys (2002). Båda är 

framtagna baserat på empiriska studier av företags praktiska arbete med tjänsteutveckling 

och är båda tydligt strukturerade av sekventiell karaktär. Trots sin sekventiella struktur har 

Scheuing och Johnson (1989) påpekat att deras modell tar hänsyn till de iterativa arbetssätt 

som sker inom tjänsteutveckling. Johnson m.fl. (2000) kritiserade nämligen modeller av 

sekventiell karaktär och menade på att tjänsteutveckling inte ska ses som så pass linjärt och 

föreslog därför en cyklisk modell. Med detta ville de visa på vad de tycker är en korrekt bild 

av tjänsteutveckling, en pågående process med överlappande och iterativa faser. 

Menor, Tatikonda och Sampson (2002) fastställer att tjänsteutveckling är ett av de minst 

studerade och förstådda ämnena i service management. Detta har resulterat i en otillräcklig 

förståelse gällande resurser och aktiviteter som ingår i tjänsteutveckling sett till tjänsters vikt 

som konkurrensmedel. Detta gäller även kundinvolvering som ämne, här har huvudfokus i 

litteraturen mestadels legat på de positiva slutresultat som kundinvolvering kan leda till, men 

frågor som hur kunder kan användas, i vilka processer och varför har av någon anledning fått 

mindre fokus (Kristensson, Matthing & Johansson, 2008; Gustafsson m.fl. 2012). Johnson 

m.fl. (2000) menar även på att forskningen kring tjänsteutveckling och hur framgång kan 

nås genom det, mestadels bara har bidragit till det teoretiska området och på så sätt inte gett 

något större bidrag till de som faktiskt arbetar med tjänsteutveckling i praktiken.  

Fördelarna med att involvera kunder visar på vikten av att lägga mer fokus vid detta 

forskningsområde. Istället för att basera tjänsteutveckling på ad hoc-innovationer och att 

inte ha någon formell process för det, bör det i dagsläget istället bytas ut mot en frekvent 

kundinvolvering inom olika delar i utvecklingsprocessen. Litteraturen beskriver vidare att 

traditionella marknadsundersökningar bör bytas ut mot mer proaktiva metoder med kunden 

som informationskälla, innovatör, och medproducent.  

Utifrån de här aspekterna ser vi därför att det finns ett intresse i att undersöka hur 

kundinvolvering i tjänsteutveckling går till i praktiken, både vad gäller processer och kunder 

och därmed blev studiens problemformulering: Hur ser kundinvolvering i tjänsteutveckling 

ut i praktiken?  
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1.3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå hur kunder involveras i tjänsteutveckling i praktiken och hur 

deras roll ser ut i utvecklingsprocessen, samt att undersöka kopplingen mellan 

tillvägagångssätten i praktiken jämfört med vad som står i teorin. Efter en utvidgning av 

studien möjliggjordes även ett utökat syfte där det åsyftas att undersöka eventuella skillnader 

mellan tjänstedesignbyråer och tjänsteföretag i användningen av kundinvolvering och 

tjänsteutveckling. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i fyra frågeställningar, varav den fjärde 

tillkom i och med det utvidgade syftet: 

 Hur ser företagens tjänsteutvecklingsprocesser ut? 

 Hur ser kundernas roll ut i kundinvolverad tjänsteutveckling? 

 Vilka effekter kan kundinvolvering ha på organisationer? 

 Vad finns det för eventuella skillnader mellan tjänstedesignbyråernas 

tillvägagångssätt och tjänsteföretagens? 

1.4. Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie har ett antal avgränsningar gjorts. För det första har det behövt 

avgränsas i avseende till bredd och djup. Studien har inte haft som syfte att gå in på det 

operationella med tjänsteutveckling, så som till exempel hur utveckling, implementering och 

uppföljning går till. Snarare har det varit i fokus att undersöka processen ”kundinvolverad 

tjänsteutveckling” i sin helhet, utan att gå in på för mycket på djupet då det åsyftas att ge en 

mer övergripande bild över processen. Vidare gjordes till en början en avgränsning mot 

enbart tjänstedesignbyråer i Sverige och inte några enskilda firmor och tillverkande företag. 

Utifrån fynden i empirin valdes dock att utöka studien med ett antal tjänsteföretag i Sverige. 

Genom att undersöka tjänstedesignbyråer och tjänsteföretag gjordes även en avgränsning 

mot konsumentkunder och inte företagskunder. 

1.5. Definitioner 

För att underlätta läsningen är det nödvändigt att presentera och definiera ett antal centrala 

och återkommande begrepp i studien då de kan ses som överlappande.  

För det första har det behövts göra en definitionsavgränsning gällande begreppen 

tjänsteinnovation och tjänsteutveckling. I denna studie kommer vi inte att särskilja på dessa 

begrepp då de i många fall är utbytbara med varandra. Detta på grund av att tolkningen av 

de två begreppen skiljer sig åt från individ till individ, vad någon ser som en innovation kan 

någon annan se som en naturlig utveckling av en existerande tjänst (Edvardsson, Gustafsson, 

Johnson & Sandén, 2000). Tjänsteutveckling berör fortsatt utveckling av existerande tjänster 

hos ett företag, nya tjänster för ett företag, och tjänster som är helt nya för världen 

(Edvardsson m.fl. 2006). Trott (2015, s. 15) definierar innovation följande: “Innovation is 
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the management of all activities involved in the process of idea generation, technology 

development, manufacturing and marketing of a new (or improved) product or 

manufacturing process or equipment.”. En innovation är således hela processen från idé till 

exploatering av den samma. Som ett resultat kommer vi inte skilja på begreppen 

tjänsteinnovation och tjänsteutveckling, och vi kommer framöver endast använda uttrycket 

tjänsteutveckling. 

För det andra har det varit nödvändigt att besluta huruvida begreppen “kunder” eller 

“användare” ska användas genomgående i studien då båda är lika vanligt förekommande i 

forskningen. Här har då begreppet ”kunder” valts att fokusera på, och definitionen syftar då 

till de personer som använder eller skulle kunna använda sig av en tjänst. I en del fall kommer 

dock ordet användare att användas, och då mestadels i samband med de teoretiska delar som 

innefattar det och där tidigare forskning har använt sig av det. Detta då ordet användare i 

den aspekten är en bättre användning än ordet kund, trots att de syftar till samma innebörd. 

Tjänstedesignbyråernas kunder kommer för tydlighetens skull definieras som 

uppdragsgivare i de fall de nämns. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I den teoretiska referensramen följer en genomgång och diskussion av den aktuella litteratur och 

teorier som har varit relevanta för studiens syfte. Det här kapitlet innehåller litteratur som har en 

direkt koppling till kundinvolvering, men även litteratur som ansetts vara relevant utifrån de 

empiriska fynden och som då har en indirekt koppling till kundinvolvering. För att förstå grunden 

till vikten av kundinvolvering kommer kapitlet börja med en genomgång av tjänstelogik, 

tjänsteinnovation och co-creation. 

 

2.1. Tjänsters utveckling 

2.1.1. Tjänsteinnovation 

Inom ramen för begreppet innovation har det skett ett paradigmskifte. Innovation har gått 

från att vara stängd (stängd innovation) med stora forsknings- och utvecklingslabb med full 

kontroll, till att präglas av öppenhet. Inom öppen innovation ligger fokus på att ta in externa 

idéer och forskning samt att dela med sig av sina interna idéer och forskning utåt, och låta 

andra ta dessa till marknaden (Chesbrough, 2003). Kompetensen anses inte längre enbart 

finnas inom den egna organisationen. 

En annan utveckling som har skett inom innovationsprocessen är att det har gått från inifrån 

och ut, till utifrån och in enligt Kristensson, Gustafsson och Witell (2014). Den traditionella 

innovationsprocessen inom företag har en inifrån och ut-strategi. Denna strategi kan även 

kallas ”technology push”, vilket innebär att företaget lanserar en innovation som kanske inte 

motsvarar marknadens och kundernas behov. Det är en stor svaghet inom den här strategin 

eftersom företaget då riskerar att misslyckas på marknaden. Den andra strategin, utifrån och 

in-strategin har den omvända logiken och är vanligt förekommande inom 

tjänsteinnovationsprocesser. Här har företaget ett samarbete med kunderna för att förstå 

deras värdeskapande processer och behov, och utifrån detta kan de utveckla nya 

innovationer. Det är även viktigt hur företagens innovationsprocesser ser ut för att undvika 

att ha fokus på fel ställe. 

På grund av paradigmskiftet från den varudominanta logiken till tjänstelogik har det inom 

forskningsområdet resulterat i hur teorier kan appliceras och utvecklas, vilket Witell, Snyder, 

Gustafsson, Fombelle och Kristensson (2015) har undersökt. Till en början applicerades 

teorier kring produktutveckling direkt på studier kring tjänsteutveckling, en så kallad 

assimilering, assimilation, vilket är den vanligaste definitionen och perspektivet inom 

tjänsteutvecklingsforskningen. En andra definition är avgränsning, demarcation, vilket 

syftar till att tjänsteutveckling i grunden skiljer sig från produktutveckling och därmed kan 

inte samma teorier användas utan det krävs att nya teorier utvecklas. En tredje och sista 

definition kallad syntes, synthesis, bygger på att teorierna gällande tjänsteinnovation är så 

pass breda att både tjänster och tillverkning borde samlas under samma forskningsområde.  
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En användbar resurs för tjänsteinnovation är kunderna, vilket Ordanini och Parasuraman 

(2011) tar upp i sin argumentation om att det finns det tre huvudsakliga källor till 

tjänsteinnovation: samarbetande kompetenser, en dynamisk förmåga till kundorientering, 

och ett kunskapsgränssnitt. Allt eftersom innovationsprocessen blivit allt mer öppen där 

extern kunskap inhämtas för att få nya perspektiv, har vikten av kundsamarbeten ökat 

(Chesbrough, 2003; Ordanini & Parasuraman, 2011). Även Vargo och Lusch (2004) var tidigt 

ute med att argumentera för kundens roll i värdeskapandet med deras Foundational 

Premises (FP), grundläggande premisser. Vad Ordanini och Parasuraman (2011) 

argumenterar för är att företag bör arbeta med bland annat kundsamarbeten då kunderna 

besitter kompetenser, resurser, och färdigheter vilka skulle kunna vara gynnsamt för 

tjänsteutveckling. Genom att samarbeta med sina kunder omvandlas de till operanta resurser 

som kan främja företagets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Ordanini och 

Parasuramans (2011) studie visar på att kundsamarbeten enbart har en positiv inverkan på 

innovationsvolymen, antal innovationer, och att det inte finns någon signifikant effekt på hur 

pass radikal innovationen är. Med andra ord genererar kundsamarbeten många nya 

inkrementella idéer, men det är oftast inte några radikala innovationer eller idéer.  

En organisation är med andra ord en samling kunskapsrelaterade tillgångar och värde skapas 

genom att dessa används (Grant, 2013). Eftersom kunskapsbaserade resurser är socialt 

komplexa och svåra att replikera, kan de därmed leda till hållbara konkurrensfördelar (Alavi 

& Leidner 2001). Att involvera kunder i tjänsteutveckling bör därför ses som vitalt för 

organisationers konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. 

2.1.2. Tjänsteutveckling 

Det har i litteraturen utvecklats ett flertal modeller för tjänsteutveckling och dessa kan 

klassificeras som antingen normativa eller deskriptiva. En normativ modell är en sekventiell 

modell som följer ett skiftande antal steg om hur processen bör gå till väga från början till 

slut (Edvardsson, 1996). Exempel på normativa modeller är Bowers (1989) som är baserad 

på en undersökning hos banker, försäkringsbolag, och inom sjukvård, Alam och Perrys 

(2002) baserad på finansiella tjänsteföretag av B2B-karaktär, samt Scheuing och Johnsons 

(1989) baserad på en undersökning av finansiella institut. Två exempel på normativa 

modeller finns i bilaga 1. Scheuing och Johnsons modell är en av de mer detaljerade 

modellerna vad gäller tjänsteutvecklingsprocesser med sina 15 steg (Edvardsson, 1996) och 

tar hänsyn till samspelet mellan att design och att testa. En deskriptiv modell tar upp vad 

som karaktäriserar tjänsteutvecklingsprocessen (ibid.), och exempel på sådana modeller är 

de som nämns av de Jong m.fl. (2003) och Johnson m.fl. (2000).  

Gemensamt för alla modeller är dock enligt Edvardsson (1996) de fyra överlappande faserna: 

idégenerering och idévärderingsfasen, projektbildningsfasen, tjänsteutformning, och 

implementering. Johnson m.fl. (2000) har utvecklat en syntes med de fyra faserna: design, 

analys, utveckling och full lansering och även om alla modeller i litteraturen inte matchar 

den, innehåller alla de fyra delarna i någon form (Johnson m.fl. 2000). Deras cykliska modell 
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visar på tjänsteutvecklingens iterativa, icke-linjära natur och har organisationens 

utvecklingsteam, verktyg, system och teknologier som bas (Menor, Tatikonda, & Sampson, 

2002). Kuusisto och Riepula (2011) har gjort samma syntes som Johnson m.fl. (2000) men 

kallar det för aktiviteter istället för faser. Oavsett vilken syntes som används kan dessa faser 

eller aktiviteter överlappa, ske parallellt eller vara iterativa (Alam & Perry, 2002; de Jong 

m.fl. 2003; Kuusisto & Riepula, 2011). Johnson m.fl. (2000) gör skillnad på större och 

mindre återkopplingar, där en större återkoppling sker när processen går tillbaka till en 

tidigare fas och en mindre återkoppling sker när processen går tillbaka till en tidigare 

aktivitet i samma fas. 

 

Figur 1: Exempel på en deskriptiv modell (Johnson m.fl. 2000). Omarbetad av Byström Öhrnell och 
Ekström (2016) 

Designfasen innehåller oftast delarna att sätta upp mål med tjänsten och utforma en strategi 

runt dessa för att sedan övergå till idégenerering och utvärdering av dessa, för att därefter gå 

vidare till att utveckla och testa konceptet (Johnson m.fl. 2000). Analysfasen som tar vid 

därefter kan sägas vara tvådelad och innehålla en finansiell del och en operationell del 

(Wilson m.fl. 2012) samt projektgodkännande (Johnson m.fl. 2000). Den finansiella 

aspekten av analysen behandlar efterfrågan, intäkter och kostnader medan den operationella 

tar upp huruvida tjänsten är genomförbar och vilka kostnader det skulle medföra gällande 

rekrytering, system och eventuella facilitetsförändringar. Utvecklingsfasen innefattar 

tjänstedesign och testning, design och test av processer och system, träning av personal, och 

marknadsföringstester (Johnson m.fl. 2000). Den sista fasen, full lansering, innehåller 

utbildning av front-line personal, effektiv marknadsföring och en utvärdering av resultaten 

efter lansering (de Jong m.fl. 2003).  
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2.1.3. Tjänstedesign 

Design idag är mycket mer än design av exempelvis produkter, grafik, och mode. Ämnet har 

gått från att designa artefakter till upplevelser runt tjänster och utrymmen till de 

bakomliggande processer och system som driver upplevelsen. Denna process är kontinuerlig 

och tar inte slut vid lansering (Moritz, 2005). Design av tjänster är interaktioner mellan 

människor och beslutsprocesser för att ta en produkt eller tjänst till marknaden, 

interaktioner som är svåra att standardisera på grund av dess icke-linjära och iterativa natur 

(Best, 2006). En standardiserad modell passar inte en designprocess då olika steg ofta 

överlappar och marknaden med dess spelare och kunder ofta ändras.  

Ämnet tjänstedesign ansågs i början som något som tillhörde marknadsföring och 

management (Shostack, 1982). Hon menade även att designprocessen kunde dokumenteras 

och kodas med hjälp av en tjänstekarta och på så sätt kartlägga alla händelser objektivt och 

explicit. Detta då det ger en möjlighet att identifiera och visualisera alla delar, både 

tjänstedelar och produktdelar. Under 2000-talet har tjänstedesign som ämnesövergripande 

forskningsfält och som yrke, tjänstedesigner, växt fram (Kimbell, 2011), något som 

Gummesson (1989 se Edvardsson 1996, s. 29) tidigt efterfrågade. Somliga anser 

tjänstedesign vara ett helt nytt, separat ämne inom området design, medan andra lägger vikt 

vid att det är förankrat i design, management, och samhällsvetenskap. Tjänstedesign har 

diskuterats inom tjänstemarknadsföring och verksamhetsstyrning men väldigt lite 

tillsammans med teorier inom design (Kimbell, 2011). Moritz (2005, s. 7) hävdar att 

tjänstedesign är ett ”nytt, holistiskt, multidisciplinärt, integrativt område”, som genom 

innovation eller förbättringar gör tjänster bättre, mer användbara och eftertraktade av 

kunder.  

Enligt Holmlid (2007) skiljer sig tjänstedesign från tjänsteutveckling genom att ha ett utifrån 

och in-perspektiv med människan i centrum genom att systematiskt använda metoder och 

principer från design vid tjänstedesign. Moritz (2005) har utvecklat fem punkter som gör 

tjänstedesign unikt med fältet och hur det kopplar ihop organisationer och kunder på ett nytt 

sätt. Det första är att tjänstedesign verkligen representerar kundens perspektiv. Detta för att 

designa en bra tjänst baseras på att förstå kundens latenta behov, mål, och motivationer och 

då kan inte en tjänst designas från leverantörens perspektiv. Den andra punkten som gör 

tjänstedesign unikt är att det adresserar tjänsters unika drag genom att justera alla kontakter 

en kund har med tjänsten (touchpoints) och hur slutresultatet, kombinationer av produkter 

och tjänster, upplevs av kund. Den tredje punkten tar upp hur området integrerar expertis 

från flera olika områden, samt använder interna och externa klienter. På så sätt är alla 

inblandade i tjänstedesign. Punkt nummer fyra berör interaktivitet och syftar till att 

tjänstedesign tillhandahåller alla komponenter och resurser som behövs för att uppnå önskat 

resultat för kund. Det är även väldigt lätt att göra ändringar genom att göra prototyper och 

testa. Den sista punkten är att tjänstedesign är pågående. Detta då tjänster inte kan 

produceras och lagras i väntan på användning. Tjänsteutveckling kan utveckla och lansera 
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en tjänst, tjänstedesign fortsätter efter lansering vilket resulterar i att tjänster hela tiden 

övervakas och förändras konstant (Moritz, 2005). 

Moritz (2005) analyserade ett flertal modeller och hittade ett mönster som återkom i alla 

modeller, vad han kallar designs motsvarighet till marknadsföringens fyra P, fyra D: 

Discover, Define, Develop, and Deliver. Research, idéutveckling, att välja idéer, och 

implementering är centrala inom tjänstedesign och tas upp i alla modeller. För att göra det 

lättåtkomligt för någon som vill förstå ämnet utvecklades sex kategorier som täcker allt som 

har med tjänstedesign att göra. Dessa sex kategorier kan överlappa och länka mellan 

varandra och det är ofta en komplex och iterativ process. De sex kategorierna är: SD 

Understanding, SD Thinking, SD Generating, SD Filtering, SD Explaining, och SD Realising. 

Efter att ett projektteam först beslutat om mål, tidsplan och scope för projektet är det första 

steget att identifiera vilken kunskap, insikter, och resurser som finns tillgängliga. Efter det är 

den första fasen SD Understanding, som är grunden till tjänstedesignprocessen och skapar 

koppling mellan verkligheten och projektet. Här införskaffas kunskaper om kundinsikter, 

kontext och den egna organisationen. Nästa fas är SD Thinking där det, baserat på den 

tidigare fasen, bestäms vad som ska vara med eller inte och det sätts upp kriterier, strategier, 

och mål för projektets riktning. Här kan metoder och verktyg från en senare fas, SD 

Explaining, användas för att stödja eller ifrågasätta strategiska beslut. Efter att dessa beslut 

tagits går projektet vidare till SD Generating där insamlade insikter och strategiska val ligger 

till grund för idégenerering och lösningar. Dessa används sedan för att utveckla koncept. 

Denna fas påverkas även av omgivningen och att involvera rätt personer.  

Vidare förklarar Moritz (2005) att de idéer, koncept, och lösningar som genererats filtreras 

sedan i SD Filtering baserat på tidigare satta kriterier. De ska även bedömas gentemot andra 

faktorer så som lagar och regler för det land eller bransch och kontext tjänsten ska lanseras 

i. De idéer eller koncept som inte går vidare efter denna fas kan med fördel sparas för 

framtida behov. Utvalda idéer, koncept, och lösningar konkretiseras i nästa fas, SD 

Explaining, och kan sedan delas inom och utanför organisationen. På så sätt kan det som en 

organisation valt att gå vidare med förklaras och förtydligas. Det kan röra sig om prototyper, 

scenarier eller tjänstekartor. I den sista fasen, SD Realising, tas det som arbetats fram i SD 

Explaining och används som grund för att ta tjänsten till marknaden, antingen genom att 

testa prototyper eller lansera den faktiska tjänsten. Här tas affärsplaner och tjänstekartor 

fram och personal tränas baserat på tjänstespecifikationer för att leverera en jämn och hög 

kvalité. Detta leder i sin tur till en full lansering eller vidare tester och utveckling. Denna fas 

tillhandahåller nya triggers och insikter som kan användas som utgångspunkt för en ny 

iteration av processen.  

2.2. Co-creation of value 

Med Vargo och Lusch (2004) nya perspektiv på tjänster i deras tjänstelogik, och att tjänster 

är grunden till allt ekonomiskt utbyte och skapande av värde, tog de upp det ämnet värde för 

diskussion igen. Deras syn på värde inte är något nytt tankesätt utan går tillbaka ända till 
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Aristoteles, som var först med att skilja på ”use-value” och ”exchange-value” (Aristoteles, 

1959 genom Vargo, Maglio & Akaka, 2008). Värde enligt Vargo och Lusch (2004) skapas när 

operanta resurser så som kunskap appliceras, vilket enligt deras synsätt betyder att värde 

skapas genom interaktioner och användning, value-in-use, snarare än vid utbyte, exchange-

value.  

Företag kan inte agera på egen hand utan att involvera sina kunder gällande design av 

produkter och tillverkningsprocesser (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Vidare är Prahalad 

och Ramaswamy tydliga i vad co-creation inte är. Co-creation är inte att flytta över eller 

outsourca aktiviteter på kunden, inte heller förutbestämda händelser kring ett företags 

erbjudande. Detta tydliggörs genom Vargo och Lusch (2006, s. 44) reviderade sjätte 

grundläggande princip (FP)”The customer is always a co-creator of value: there is no value 

until an offering is used – experience and perception are essential to value determination”. 

FP6 uppdaterades med en ändring från co-producer till co-creator, då co-creator är mer i 

linje med tjänstelogik (Vargo & Lusch, 2006). De cementerar det tidigare nämnda i FP7 då 

de skriver att organisationer inte kan erbjuda värde direkt, utan enbart värdepropositioner. 

I takt med att kundsamarbete har ökat behöver organisationer vara både kundorienterade 

och lärandeorienterande (Vargo & Lusch, 2004). Detta kombineras med FP4 och FP8. FP4 

syftar på att operanta resurser är grunden till konkurrensfördelar. FP8 säger att ett 

tjänsteperspektiv i sin natur är kundorienterade och relationsbyggande baserat på hur 

tjänster definieras (Vargo & Lusch, 2008). Kritiken mot kundorientering gällande tjänster 

består av att det är för stort fokus på nuvarande kunder och som resultat fokuserar på 

adaptivt snarare än nytt lärande (Berthon, Hulbert & Pitt, 1999) och att det ses som ett 

förebyggande sätt att förhindra fel medan det för tillverkande företag ses som ett sätt att 

framkalla framgång (Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005).  

2.2.1. Tjänstekvalité 

Då det är kunderna som är med och skapar värde genom användningen av tjänsten, och 

eftersom det är de som kommer utvärdera tjänsten finns det en anledning till att använda sig 

av dem för att skapa högre tjänstekvalité (Bitner, Faranda, Hubbert & Zeithaml, 1997). Att 

ha en hög tjänstekvalité är en avgörande faktor när det kommer till kundnöjdhet och just 

därför att det viktigt att arbeta med de olika faktorerna som bidrar till tjänstekvalitén (Wilson 

m.fl. 2012). 

Att tjänsten inte levererar som väntat kan vidare sammanfattas i olika gap enligt Wilson m.fl. 

(2012). Inom denna analysmodell finns det totalt fem gap, varav de fyra första gapen tillhör 

organisationen eller företaget som erbjuder tjänsten, och kan kallas för leverantörsgapen. 

Gap 1 är att organisationen inte har kunskap om vad deras kunder förväntar sig av tjänsten. 

Gap 2 innebär att företaget har haft fel uppfattning om kundernas förväntningar på tjänsten 

och därför inte valt rätt design och standarder när det kommer till tjänsten. Gap 3 syftar till 

att tjänsten inte lever upp till den uppsatta tjänstedesignen och standarderna. Gap 4 innebär 

slutligen att företaget helt enkelt inte lyckas hålla de löften kring hur tjänsten ska prestera. 
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Det sista gapet, gap 5 är det sammanfattande gapet, kundgapet, som de tidigare nämnda 

gapen leder till. Detta innebär helt enkelt att den upplevda tjänsten inte lever upp till kundens 

förväntningar. Det här kan vidare leda till att företaget förlorar kunder och intäkter, att det 

har en negativ inverkan på varumärket men också att kunderna sprider dålig word-of-mouth. 

Hela denna gap-analys går ut på är att stänga eller minska just detta sista gap för att vidare 

kunna leverera exakt den tjänsten som kunden förväntar sig och på så sätt höja 

tillfredsställelsen bland kunderna.  

Ett sätt att skapa högre tjänstekvalité är sin sagt att använda sig av kunder, just eftersom det 

är de som kommer använda och utvärdera tjänsten (Bitner m.fl. 1997). Genom att involvera 

dessa kan ett företag på så sätt erhålla vital information gällande sin tjänst vilket de vidare 

kan undersöka och utveckla för att förbättra sitt tjänsteerbjudande. På så vis finns det, utifrån 

ett kvalitetsperspektiv, en stark anledning till att involvera kunder (ibid.; Dadfar, Brege & 

Ebadzadeh Semnani, 2013). 

2.3. Kundinvolvering 

Innebörden av co-creation inom tjänster har vidare lett till en ny inriktning i 

forskningsområdet inom kundinvolvering, och då med fokus inom 

tjänsteinnovationsprocessen istället för produktinnovationsprocessen (Edvardsson m.fl. 

2006). Som ett resultat av att tidigare forskning har fokuserat på olika delar när det gäller ny 

tjänsteutveckling (NSD) finns det flera olika definitioner på konceptet kundinvolvering i 

litteraturen (Alam, 2006). Sandén (2007) menar vidare att även orden “customer”, “user” 

och “consumer” är utbytbara i forskningen. Detta medför med andra ord att det finns en rad 

olika sammansättningar av begrepp och definitioner inom området. Sandén (2007) har i sin 

avhandling arbetat fram definitionen nedan, som baserats på intervjuer och tidigare 

forskning inom ämnet, och som ger en övergripande bild över kundinvolvering som sådant. 

Customer involvement in NSD is defined as those processes, deeds, and interactions 

where a development team collaborates with current (or potential) customers at the 

program, project, and/or stage level of the development process, to uncover sticky 

information such as latent needs, develop customer knowledge, and develop new 

solutions accordingly (Sanden, 2007, s. 59) 

Eftersom kunderna är den centrala delen i värdeskapandet kan det vara vitalt att involvera 

dem i innovationsprocesserna då de besitter erfarenheter samt möjligheten för företag att 

kunna identifiera deras latenta behov i användningen (Edvardsson m.fl. 2006). Latenta 

behov är oftast vad som kallas för “sticky information”, ett uttryck framtaget av von Hippel 

(1994) och som kan översättas till svåråtkomlig information. Hur svåråtkomlig 

informationen är beror till viss del på hur effektiv informationssökaren är och kan därmed 

skifta beroende på vem som är ute efter informationen. 

Edvardsson m.fl. (2006) hävdar att det finns två typer av kundinvolvering. Den första typen 

syftar till att lära sig mer om sina kunder och deras behov, önskemål och preferenser, vilket 
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i många fall anses vara traditionella marknadsundersökningsmetoder. Den andra syftar mer 

till att involvera användarna och kunderna som innovatörer för organisationen och den här 

typen innebär en större grad av involvering än den första. Vidare kan kundinvolvering ha 

flera syften beroende på olika mål och i olika delar av utvecklingsprocessen (Edvardsson m.fl. 

2006). I den kreativa uppstartsfasen kan det underlätta för organisationen att generera idéer 

och skapa lösningar för att senare i utvecklingen låta kunder ta rollen som testare av tjänsten 

för att se till att kundupplevelsen tillhandahåller värde för kunden vid 

användningstillfället. Kundens roll förändras med andra ord under utvecklingens gång. 

 

Tabell 2: (Edvardsson m.fl. s. 6). Omarbetad av Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

2.3.1. Metoder  

För att komma in på kundinvolvering och dess metoder måste en inriktning inom 

marknadsorientering göras. Narver och Slater (1990) föreslår att det finns tre olika delar 

inom marknadsorientering: kundorientering, konkurrensorientering, och interfunktionell 

samordning. Kundorientering och konkurrensorientering handlar om att samla in all 

tillgänglig information om de två i den marknad organisationen agerar i för att sedan sprida 

den informationen i sin egen organisation. Interfunktionell samordning innebär att med 

hjälp av den tidigare insamlade informationen försöker skapa värde för kunder genom att 

koordinera organisationens resurser på ett optimalt sätt.  

Kundorientering kan vidare brytas ner till två inriktningar: en responsiv kundorientering, 

som även kan hänvisas till som kundledd (Slater & Narver, 1998), samt en proaktiv 

kundorientering (Narver, Slater & MacLachlan, 2004). En organisation med ett responsivt 

fokus använder reaktiva metoder för att förstå deras nuvarande kunder och deras uttryckta 

behov för att kunna uppfylla dessa (Slater & Narver, 1998). Denna kundorientering ställer 

krav på organisationer att kunna formulera frågor samt utföra observationer som sedan kan 

användas vid utvecklingen av produkter och tjänster (Kristensson, Matthing, & Johansson, 

2008).  

I motsats till att ha en responsiv kundorientering kan organisationer ha en proaktiv 

kundorientering. Med en proaktiv kundorientering arbetar organisationen i närmare 

samband med kunder med målet att ta reda på, förstå och uppfylla latenta och framtida 

behov (Narver, Slater & MacLachlan, 2004). Matthing, Sandén och Edvardsson (2004) 

hävdar att genom att vara proaktiv kan en organisation möjliggöra lärande och undvika att 

bli kopierade av konkurrenter. Utan att vara proaktiv kan en organisation som bäst förhindra 
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konkurrenter att skaffa konkurrensfördelar, eftersom de inte kan utveckla något nytt baserat 

på kundernas latenta behov (Ordanini & Parasuraman, 2011). da Mota Pedrosa (2012) har 

undersökt hur kunder kan integreras i olika delar i innovationsprocessen och då kommit 

fram till att reaktiva och proaktiva metoder bör användas som komplement till varandra. 

Detta då både de latenta och uttrycka behov behövs i utvecklingsprocesserna.  

Marknadsundersökningsmetoder  

Under litteraturgenomgången har det framkommit att det finns en stor mängd olika metoder 

inom kundinvolvering, både kvantitativa och kvalitativa (Sandén, 2007). Metoder kan även 

användas för att samla in information insitu och exsitu (Edvardsson m.fl. 2012). Insitu 

betyder att informationen samlas in i en verklig situation för kunden och exsitu syftar på 

information som är insamlad utanför själva användningssituationen, antingen före eller 

efter. 

Larbig-Wust (2010) menar att det ofta även görs en uppdelning mellan proaktiva och 

reaktiva metoder, där reaktiva innebär mer traditionella marknadsundersökningsmetoder 

som syftar till att samla information kring kundernas uttalade behov, deras kundnöjdhet 

etcetera. Johnson (1998 se Sandén, 2007, s. 123) menar på att sådana metoder kan vara 

djupintervjuer, fokusgrupper och critical incident techniques. Proaktiva metoder syftar till 

metoder som möjliggör ett insamlande av latenta och framtida behov, och ett exempel på en 

sådan metod kan vara observationer (Larbig-Wust, 2010). För att erhålla både kortsiktiga 

och långsiktiga konkurrensfördelar bör en organisation använda sig av båda och inte bara 

fokusera på en typ av metoder. Larbig-Wust har dock efter sin litteraturgenomgång noterat 

att litteraturen saknar en tydlig klassificering gällande hur de olika metoderna ska 

klassificeras. Kristensson (2007, se Larbig-Wust, 2010, s. 93) hävdar vidare att en specifik 

metod nödvändigtvis inte behöver vara varken reaktiv eller proaktiv utan kan vara både och. 

Larbig-Wust presenterade även i sin avhandling 20 stycken olika metoder som är de mest 

förekommande inom kundinvolvering enligt hennes undersökning, se figur 2 på nästa sida. 

Några av de mest frekventa metoderna är enligt henne, klagomål och feedback, samt 

enkäter. Därefter kommer metoder som etnografiska metoder, co-development, 

betatesting, prototyp, och intervjuer. Några av de minst frekventa metoderna inom 

kundinvolvering är användartoolkits, gemensam analys, lead user-metoden, experiment, 

och fokusgrupper. 
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Figur 2: Vanligt förekommande metoder inom kundinvolvering (Larbig-Wust, 2010, s. 147). Omarbetad 
av Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

2.3.2. Användare  

Vid kundinvolvering är det vitalt att välja rätt slags kunder som ska involveras i 

utvecklingsprocessen, men vilka användare företaget egentligen ska satsa på för att få ut ett 

bra resultat av involveringen är något tvetydigt. Trischler och Scott (2014) samt Hoffman, 

Kopalle och Novak (2010) menar alla på att trots den ökade uppmärksamheten kring 

kundinvolvering saknas det en förståelse för vilka kunder som ska väljas ut och användas i 

processen. Inom litteraturen kring de olika användarna i kundinvolvering är det framförallt 

två olika typer som förekommer frekvent: lead users och ordinary users, vanliga användare.  

Begreppet och metodologin kring lead users utvecklades redan på 1980-talet av Eric von 

Hippel (von Hippel, 1986). Lead users karaktäriseras bland annat av deras intresse för en 

tjänst/produkt men även att de ligger i framkant när det kommer till användandet av en 

tjänst eller produkt (ibid.; Kaasinen m.fl. 2010). Detta gör att de upplever behov inom 

användandet som ligger väldigt långt före resten av användarnas behov (von Hippel, 

Churchill & Sonnack, 2009). De här behoven är något som företag kan dra nytta av då de kan 

hinna utveckla sina tjänster och produkter i tid till det att de resterande användarna 

efterfrågar den förändringen eller upplever det behovet (ibid.). Ett annat kännetecken för 

lead users är att en sådan oftast bara ser till sina egna behov och hur en viss lösning skulle 

kunna gynna och förbättra dennes vardag (Hoffman, Kopalle & Novak, 2010). Krämer (2015) 

fann i sin studie att lead user har en förmåga att tänka divergent men även konvergent på 

grund av sina höga tekniska kunskaper. Detta medför att de är användbara både i 

idégenerering och i senare steg, så som exempelvis testning och marknadsintroduktion 

(ibid.). Vidare finns det tre olika typer av lead users enligt von Hippel, Churchill & Sonnack 

(2009). Den första typen innefattar användare som inte tillhör ens egen kundgrupp men 

samma marknad, den andra gruppen tillhör användare av liknande tjänster och företag på 
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en annan marknad. Den tredje och sista typen innefattar användare som är experter på viss 

del i processen av en tjänst. 

Vanliga användare är motsatsen till lead users och klassificeras som den genomsnittliga 

användaren (Kaasinen m.fl. 2010). Om dessa användare jämförs med lead users finns det 

stora skillnader i den innovativa förmågan, främst på grund av att lead user har möjligheten 

och kunskapen att formulera praktiska lösningar som vidare kan bli implementerade 

(Magnusson, 2009). Däremot är vanliga användare experter på deras egna behov vilket gör 

att de kan beskriva ett önskat utfall av en ny tjänst. På grund av det menar Magnusson (2009) 

att vanliga användare bör ses som en möjlighet att lära sig om kundernas behov och att deras 

idéer bör användas som inspiration för innovationer, snarare än en lösning på ett behov.  

En tredje användargrupp är avancerade kunder (Kaasinen m.fl. 2010). Dessa har djupare 

kunskap om tjänsten än vanliga användare (Kristensson, Gustafsson & Archer, 2004). Det 

har vidare även diskuterats huruvida tekniskt kompetenta avancerade kunder med stort 

intresse för en tjänst/produkt är mer effektiva att använda sig av i kundinvolvering än vanliga 

kunder, just på grund av deras tekniska kunskaper (Essén & Östlund, 2011).  

På senare tid har även det vuxit fram ett fokus på andra typer av avvandare, bland annat 

emergent användare (Hoffman, Kopalle & Novak, 2010). Emergent användare har en unik 

förmåga att föreställa sig hur nya produkter och tjänster kan utvecklas samt fungera och bli 

framgångsrika på marknaden. Detta gör de till en användbar källa när det kommer till 

innovationsprocesser, och det har visat sig att produktkoncept som var utvecklade av 

emergent användare var mycket mer tilltalande och även mer troliga att bli köpta, jämfört 

med koncept utvecklade av lead users. Anledningen till detta kan bero på att emergent 

användare har andra egenskaper än vad lead users har. 

We believe that because of the openness to new experiences, reflection, verbal and visual 

processing styles, experiential and rational thinking styles, creativity, and optimism, 

consumers high in emergent nature are able to engage both in a process of successful 

idea generation to enhance original concepts and in logical analysis to refine and 

develop concepts further. (Hoffman, Kopalle & Novak, 2010, s. 862) 

Eason (1987 se Abras, Maloney-Krichmar & Preece, 2004) identifierade en helt annan 

klassificering av användare jämfört med de tidigare nämnda mer teoretiska 

klassificeringarna: primära, sekundära, och tertiära. En primär användare är de som 

kommer att använda en tjänst eller produkt. En sekundär användare är någon som kommer 

använda något ibland eller genom en mellanhand och en tertiär användare är någon som 

beslutar om köp eller påverkas av användandet av en tjänst eller produkt. 

2.2.3. Från idé till innovation 

För att en idé ska ligga till grund för innovation krävs det att den är originell, värdefull, och 

genomförbar (Finke, Ward & Smith, 1992). Originalitet beskrivs för en given situation som 

något ovanligt för situationen, och som något som även är applicerbart (Amabile, 1996). 
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Graden av originalitet beskrivs i litteraturen oftast enligt ett mått på hur nytt något är 

(Isaksen, 1997 se Kristensson m.fl. 2004, s. 6). Huruvida en idé är värdefull eller inte bör ses 

utifrån kunders perspektiv, det vill säga kundvärdet, vilket syftar till vilket värde som ligger i 

tjänsten (Magnusson, 2003a). Slutligen måste faktorn genomförbarhet uppfyllas, ett attribut 

som enligt Magnusson (2003b) sällan tas upp i litteraturen. Genomförbarhet bör ses från 

producentens perspektiv och huruvida de har möjligheten att ta fram och implementera en 

tjänst (ibid.). 

Kunskap och erfarenhet 

Grunden till de tre faktorerna originalitet, värdefullhet, och genomförbarhet beror till viss 

del på den kunskap eller erfarenhet som en person har. Att kunder skapar mer originella 

idéer kan förklaras av att kunder med hjälp av information från sitt privatliv kan lösa 

situationer som uppstår i deras vardag (Kristensson m.fl. 2004; Magnusson, 2003a). Kunder 

är helt enkelt ute efter att lösa ett problem och skiljer inte tjänst från det medel som tjänster 

levereras genom, de är intresserade av tjänsten som kombinationer av tjänster och produkter 

möjliggör för dem (Magnusson, 2003b). Kristensson m.fl. (2002) förklarar att kundvärdet 

ligger i att kunder försöker skapa tjänster som de själva anser vara värdefulla, vilket anses 

vara ett kreativt beteende för att lösa ett problem (Sternberg, 1999). Vidare hävdar 

Magnusson (2003b) att kunders nivå av originalitet kan bero på att kunder inte är lika 

begränsade då de inte besitter kunskapen om vad som är möjligt att genomföra ur ett 

organisatoriskt perspektiv på samma sätt som professionella utvecklare. Hos de 

professionella utvecklarna kan kunskapen om eventuella begränsningar leda till att de inte 

tänker lika kreativt (ibid.). Genomförbarheten kan förklaras på så sätt att användarna inte 

har samma kunskap som utvecklarna om vad som är möjligt att åstadkomma (Kristensson 

m.fl. 2004). Detta kan vidare innebära att den extra originalitet och innovation som kunder 

kan bistå med kanske inte alltid kan utnyttjas (Magnusson, 2003b) som ett resultat på brist 

av kunskap om vad som är genomförbart, dessa idéer kan helt enkelt inte genomföras. 

Däremot bör de idéer som kanske uppfattas som för originella eller icke genomförbara inte 

förkastas då de kan bidra till nya lösningar ändå, och framförallt leda till att intressanta 

latenta behov identifieras (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). 

Däremot menar både Ordanini och Parasuraman (2011) och Magnusson (2009) på att de 

innovationer som kan utvecklas utifrån en kundinvolveringsprocess oftast är inkrementella 

snarare än radikala. Anledningen till varför det kan vara svårt för kunder att föreställa sig en 

helt ny tjänst är på grund av att de utgår från deras existerande kunskaper om produkter och 

marknader (Baker & Sinkula, 2007; Cohen & Levinthal 1990). 

Två exempel på vilken inverkan kunskap och erfarenhet har på idéer är från Kristensson m.fl. 

(2002) och Kristensson m.fl. (2004). I det första exemplet fann de i deras empiriska 

experiment kallat CuDIT (Customer Driven IT) att kunder kom med mer originella idéer än 

företags egna professionella tjänsteutvecklare. I den andra studien fann även de i sin 

empiriska studie om nya mobiltjänster att vanliga användare framställde mer originella och 
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värdefulla idéer än avancerade användare och professionella utvecklare. Idéerna från 

avancerade användare och professionella användare bedömdes dock som mer realiserbara 

än de från vanliga användare (Kristensson m.fl. 2004). Detta är även något som Magnusson 

(2009) har identifierat. 

Beroende på vilka kunder som väljs kan som sagt olika typer av information samlas in vilket 

vidare även kan leda till olika typer av innovationer (Magnusson, 2009; Hoffman, Kopalle & 

Novak, 2010; Trischler & Scott, 2014). Vilken typ av innovation som kundinvolvering kan 

leda till kan bland annat bero på graden av användarerfarenhet och kunskaperna inom 

området, se figur 3 (Trischler & Scott, 2014). Om en kund med stor erfarenhet av 

användande, men med mindre kunskap om tjänsten väljs är denne mest lämplig för radikala 

innovationer medan en kund med det motsatta är att föredra för inkrementella innovationer. 

Kunder som inte har någon som helst användarerfarenhet av en tjänst är vidare inte lämpliga 

för någon av innovationstyperna, oavsett deras kunskapsnivå.  

 

Figur 3: Effekter av kunders erfarenhet och kunskaper på innovationsaktiviteter (Trischler & Scott, 

2014). Omarbetad av Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

Eight Idea Zones 

För att kunna klassificera en idé som kommersiellt gångbar introducerade Magnusson 

(2003b) ett ramverk som han kallar för Eight Idea Zones. Det är ett Venn-diagram baserat 

på tre cirklar, en för varje attribut och med åtta zoner totalt (0-7). För att vara kommersiellt 

gångbar måste en tjänsteidé uppfylla minst två av de tre kriterierna, genomförbarhet och 

användarvärde. Detta innebär att den hamnar i intersektionen mellan användarvärde och 

genomförbarhet vilka är zon 4, och 7 om den även är originell, value-delivery zonen. Zon 7 

överlappar alla tre attribut och tjänster som hamnar här kan klassificeras som radikalt nya, 

men få idéer hamnar i den zonen. Zon 4 är genomförbara idéer med högt användarvärde och 

därmed oftast inkrementella innovationer med potential på marknaden. Idéer som får låga 
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betyg gällande genomförande, zon 5-klassade, behöver inte vara helt ointressanta utan kan 

istället användas som input och utgångspunkt till en designprocess.  

 
Figur 4: Eight Idea Zones (Magnusson, 2003b). Omarbetad av Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

2.3.4. Kreativitet 

Att kunna tänka kreativt är en vital grundsten för innovation och en nödvändighet för att 

kunna erhålla långsiktiga konkurrensfördelar (Santanen, Briggs & de Vreede, 2000). 

Kreativitet syftar till möjligheten att skapa någonting som är nytt, originellt, och lämpligt för 

situationen (Sternberg, 1999). Amabile (1998) hävdar att kreativitet består av tre delar: 

expertis, kreativt tänkande och motivation. Expertis syftar till allt som en individ kan och har 

kunskap om. Ju större kunskap en individ har, desto bättre för kreativiteten. Kreativt 

tänkande har att göra med hur en individ löser problem och skapar lösningar och slutligen 

motivation, som är avgörande då individer blir mer kreativa när de är engagerade och 

motiverade att göra någonting (de Bono, 1994). Baer (1993) jämställer kreativitet med 

avvikande tänkande, till vilken utsträckning en individ kan generera en stor mängd idéer 

rörande ett specifikt problem. Vidare gör de Bono (1994) en koppling till Amabiles (1998) del 

om kreativt tänkande, och menar att det användningsområdet med de största möjligheterna 

för sådant tänkande är när det kommer till förbättringar av olika slag, det vill säga 

inkrementellt snarare än radikalt. Det är med andra ord viktigt att använda sig av kreativt 

tänkande för att komma med både förbättringar och lösningar på problem, nya som gamla. 

Divergent och konvergent tänkande 

För att skapa nya lösningar på problem krävs det att det skapas ny kunskap, något som kan 

uppfyllas genom att få ny och tidigare okänd information. Denna process kallas divergent 

tänkande, och förklaras av Guilford (1967, se Kristensson m.fl. 2004 s. 6) som en flexibel och 

ostrukturerad process att lösa problem. När ny information introduceras möjliggör det att 

nya alternativ kan kombineras med de alternativ en person har kännedom om och hur dessa 

kan kombineras (ibid.). Kristensson m.fl. (2004) argumenterar för att en av anledningarna 

till att vanliga användare kommer på originella idéer har att göra med att de får ny 

information presenterad för sig som kan kombineras med information de tagit till sig vid en 

situation i sin vardag. Om vanliga användare har ett avvikande tänkande så har avancerade 

användare och professionella utvecklare ett mer konvergent sätta att tänka (Kristensson m.fl. 
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2004). Ett konvergent sätt att tänka är karaktäriserat av logiskt tänkande och 

problemlösande enligt givna principer, så som begränsningar gällande teknik och 

organisationsstruktur (Kristensson m.fl. 2004). Larbig-Wust (2010) argumenterar för att 

dessa två tankesätt bör slås samman. Det avvikande tänkandet hos användare kombinerat 

med utvecklares konvergenta sätt kan leda till nya unika tjänster. 

Kreativitet i grupper 

I de flesta fall är det ganska vedertaget att ju fler perspektiv och synsätt som finns, desto 

större möjligheter ger det för att kunna lösa ett problem eller en uppgift (Paulus & Nijstad, 

2003). Därmed finns det en hel del fördelar och anledningar till att arbeta i grupp och många 

människor anser att vid kreativa uppgifter är just grupparbeten väldigt fördelaktigt i 

jämförelse med individuellt arbete. Att blanda olika människor resulterar ofta i en blandning 

av konvergent och divergent tänkande, vilket är vitalt i kreativa processer för att få fram så 

många idéer som möjligt. Produkter utvecklade av grupper med fler än bara ett perspektiv 

har visat sig vara bland annat mer originella (Van Dyne & Saavedra, 1996) och innovativa 

(De Dreu & West, 2001).  

En grupp som sätts ihop i ett kreativt syfte bör enligt Amabile (1998) uppfylla fyra aspekter 

för att öka motivation samt kreativt tänkande. För det första bör personen som sätter ihop 

gruppen ha diversitet i åtanke, alltså att välja personer med olika perspektiv, kunskaper och 

bakgrunder. För den andra måste gruppen även dela entusiasm mot ett gemensamt mål. För 

det tredje måste alla i gruppen vara villiga att hjälpa varandra i jakt på det gemensamma 

målet. Slutligen så måste individerna i gruppen erkänna och acceptera de andras kunskap.  

I ett antal studier har det visat sig att grupper med olika slags medlemmar uppvisar en högre 

grad av kreativitet jämfört med homogena grupper (Paulus & Nijstad, 2003). Detta på grund 

av att medlemmarna har olika kunskap, färdigheter och expertis som de kan tillföra till 

gruppen medan det i homogena grupper finns en risk att många har samma eller liknande 

kunskaper etcetera vilket då medför svårigheter att generera nya idéer eller lösningar. 

McLeod och Lobel (1992) hittade i sin studie att en blandning av etniciteter i en grupp är 

gynnsamt för kreativiteten. Det visade sig att de grupperna producerade unika idéer som 

både var effektivare, mer genomförbara och dessutom höll en högre kvalitet. För stora 

skillnader i en grupp kan dock leda till svårlösta konflikter och kommunikationsproblem, 

medan för lite skillnader gör det svårt att generera den nödvändiga variation i idéer som 

krävs för en effektiv och kreativ problemlösning.  

2.3.5. Motivation  

Motivation, som bland annat bidrar till kreativitet men även deltagande, består av två delar, 

intern motivation och extern motivation. Ryan & Deci (2000) förklarar att intern motivation 

är ett resultat av människans naturliga tendens att söka upp utmaningar, utöka vår kapacitet 

och kunskap, samt att lära. Vidare beskriver Amabile (1998) intern motivation som något 

som drivs av passion och intresse. Intern motivation är alltså att göra något för sakens skull 

(Sternberg, 1999). I motsats till intern motivation är extern motivation baserad på att 
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utförandet av en aktivitet ska leda till ett separat resultat (Ryan & Deci, 2000), till exempel 

att få en förväntad belöning (Sternberg, 1999). Crutchfield (1962 se Sternberg, 1999, s. 299) 

föreslog att extern motivation ska användas för att trigga intern motivation till en uppgift. 

Det har visat sig att de som drivs av en intern motivation är mer kreativa och presterar bättre 

relativt till de som drivs av externa krafter (Ryan & Deci, 2000). 

Self-determination theory (SDT) är en teori utvecklad av Ryan och Deci (2000) som berör 

motivation, personlig utveckling och välmående samt hur sociala kontext, till exempel 

feedback, kan stödja eller hindra naturliga tendenser till ett aktivt deltagande. De identifierar 

tre områden inneboende hos människor som ligger till grund för positiva processer gällande 

inre motivation, kompetens, självbestämmande, och samhörighet. Kompetens är baserat på 

människors vilja att känna sig effektiva när de interagerar med sin omgivning. Att människor 

deltar i något de bestämt själva hänger ihop med självbestämmande. Samhörighet hänger 

ihop med känslan av samhörighet och en ökad känsla av trygghet. Vad gäller extern 

motivation har de identifierat fyra typer av motivation på en skala från intern till extern. 

Integrering är den mest självbestämda formen av extern motivation. Det innefattar att det 

externa som motiverar assimileras och överensstämmer med individens behov och 

värderingar. En mindre intern typ av extern motivation är identifiering, där en individ 

identifierar med en aktivitets betydelse och accepterar sitt deltagande. En mer extern typ 

kallas för interjektion, en individ utför en aktivitet för att undvika ångest och skuldkänslor. 

Den mest externa, och därmed minst självstyrda, typen av motivation kallas extern reglering 

och utförs för att tillgodose ett externt krav eller möjlighet till belöning. 

En annan typ av motivation till varför individer skulle kunna delta i kundinvolveringsprojekt 

skulle kunna vara egennytta, egoism, samt nytta för andra, altruism (Holmes, Miller & 

Lerner, 2002). Holmes, Miller, och Lerner hänvisar till två neoklassiska ekonomers 

kommentarer om hur egoism spelar en stor roll i individers agerande, “the only assumption 

essential to a descriptive and predictive science of human behavior is egoism” (Mueller, 

1986, se Holmes, Miller & Lerner, 2002, s. 144) och “the average human being is about 95 

percent selfish in the narrow sense of the word” (Tullock, 1976, se Holmes, Miller & Lerner, 

2002, s. 144). De hänvisar även till studier som visar att lekmän tänker på andra individer 

som egoistiskt drivna. Vidare hänvisar de till studier där lekmän får sia om andra individers 

beteende och attityder och hur deras förutsägelser grundas på antaganden om egennytta. 

Även om individer har ett stort egenintresse är de även intresserade av andra individers 

välmående och nytta (Batson, 1991, se Holmes, Miller & Lerner, 2002, s. 144). 

2.3.6. Resultat av att involvera 

Det finns många anledningar till varför företag bör använda sig av kundinvolvering i 

tjänsteutvecklingsprocesser. Som nämndes tidigare kan kundinvolvering leda till en mer 

differentierad och bättre tjänst, långvariga relationer med kunderna, reducerad 

utvecklingsprocess, användarutbildning, snabbare spridning, acceptans på marknaden, och 

ökad PR (Alam, 2002; Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). Det har även visat sig att 
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idéer från kunder i många fall är mer originella och värdefulla än idéer från professionella 

utvecklare och det i sig kan vara en anledning att involvera användarna (Magnusson, 2003a; 

Kristensson m.fl. 2004). Dock är de innovationer som kan utvecklas genom kundinvolvering 

oftast inkrementella snarare än radikala (Ordanini & Parasuraman, 2011). Genom att ha stort 

fokus på kunder är det även en större chans att tjänsten kan möta kundernas förväntan och 

att den upplevda tjänstekvalitén blir bättre (Wilson m.fl. 2012). Utöver det förbättras även 

kommunikationen mellan organisationen och kunderna vilket vidare kan ha störa fördelar 

(Dadfar, Brege & Ebadzadeh Semnani, 2013). 

Dessa aspekter kan vidare spela en stor roll i de resultat som Sandén (2007) fann i sin studie. 

Studien fann att företag vars kundinvolvering i utvecklingsprocesser var hög, förbättrade sina 

prestationer signifikant i jämförelse med de företag där kundinvolveringen var låg. Bland 

annat förbättrades deras marknadsandelar, de finansiella resultaten, kundnöjdheten, 

reducerade klagomålen och ökade kundlojaliteten (ibid.). En annan studie har visat på att 

kundinvolvering har en positiv och direkt effekt på den tekniska kvalitén och på snabbheten 

i innovationsprocessen (Carbonell, Rodríguez-Escudero & Pujari, 2009). Vidare har det även 

en indirekt effekt på försäljningen och konkurrenskraften (ibid.). Anledningarna till att börja 

arbeta med kundinvolvering är många, men självklart finns det även vissa baksidor. Sandén 

(2007) menar på att det finns ett antal faktorer som pekar på att nackdelarna med att 

involvera kunder. Det kan bland annat vara svårt att genomföra kundinvolvering på grund 

av ett företags organisationsstruktur och kultur. Vidare menar hon på att kundinvolvering är 

komplicerat och svårt, samt att det finns en brist på lämpliga metoder och tekniker. Det ökar 

även arbetsbelastningen vilket är kostsamt och kräver mer tid, och eftersom kunderna ibland 

involveras i utvecklingsprocessen kan det även leda till längre ledtider. Kundinvolvering 

riskerar även att öka osäkerheten i ett projekt samt att kunderna kan stjäla eventuella idéer. 

Eftersom kundinvolvering är ett relativt nytt område och ofta innebär ett nytt tankesätt och 

arbetssätt kan ett företag som aldrig har arbetat på det sättet tidigare uppleva det som 

komplicerat. Det är då inte heller ovanligt att det finns en ovilja inom företaget att involvera 

kunder. 

Organisationsförändring 

En organisationsförändring definieras som att ändra en organisations förfarande eller 

struktur, och är uppdelad i två olika perspektiv, ett traditionellt och ett förnyat (Leclercq-

Vandelanoitte & Plé, u.å.). I det traditionella perspektivet förändras organisationer som ett 

resultat av ett toppstyrt beslut och i det förnyade perspektivet sker förändring som ett resultat 

av interna processer hos diverse aktörer, så som kunder och medarbetare. Vidare kan 

förändring i en organisation klassificeras på tre sätt (By Todnem, 2005): hur ofta det sker, 

hur det sker, och skalan av förändringen. Den vanligaste kategoriseringen gällande hur ofta 

det sker är diskontinuerlig, som innebär ett skifte i strategi, struktur, eller kultur, eller alla 

tre. Anledningen till det kan vara större interna problem eller extern påverkan. Hur 

förändring sker har att göra med om en förändring är planerad, uppdykande, sker genom val, 
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eller en eventualitet. En organisationsförändring kan vara att gå från ett marknadsorienterat 

perspektiv till ett kundorienterat. 

Värdet i att ha en proaktiv kundinriktning finns väl dokumenterat i litteraturen, men enligt 

Kennedy, Goolsby och Arnould (2003) är implementeringen av densamma saknad. De 

argumenterar för att implementeringen av en proaktiv kundinriktning kräver tre kritiska 

saker: ett aktivt seniort ledarskap där ledningen uttalar ett tydligt mål och vision att uppfylla 

kunders behov, interfunktionell organisering av processer så att kunders behov kan 

genomsyra hela organisationen, och insamling samt spridning av kundfokuserad data, hela 

organisationen ska ha tillgång till data som ger en korrekt bild av kunden så deras krav kan 

mötas.  

En proaktiv kundorientering består enligt Herhausen (2011) av två delar, ett proaktivt 

kundorienterade klimat samt proaktivt kundorienterade processer. Ett kundorienterat 

klimat består av att skapa en förståelse för vikten av att ta reda på latenta och framtida behov 

och att organisationens medarbetare guidas mot att vara mer proaktivt kundorienterande för 

att upptäcka dessa behov. Det består även av att ha en atmosfär som minskar restriktioner i 

informationsdelande mellan hierarkier, samt en infrastruktur som är proaktiv och motiverar 

medarbetare och möjliggör utbyte av information mellan medarbetarna, samt 

kontaktpunkter som möjliggör insamling av kundinsikter. Proaktiva kundorienterade 

processer definieras som de informationsprocesser som undersöker latenta behov och 

upptäcker framtida behov hos kunder. Det är uppdelat i fyra kategorier. Att involvera kunder 

i organisationens innovationsprocesser, djupgående kvalitativa metoder att undersöka 

underliggande behov och drivkrafter, trendövervakning över teknologi samt kunders 

beteende, och scenarios, att generera möjligt scenarier och bedöma deras påverkan på 

organisationen. 

När det kommer till organisationsförändring har det många gånger konstaterats att det finns 

ett visst motstånd bland organisationer och dess medarbetare (Chen, Yu & Chang, 2006). Det 

har då bland annat identifierats olika typer av motstånd mot förändring på organisationsnivå 

(Katz & Kahn, 1978 se Chen, Yu & Chang, 2007, s. 1304): strukturell tröghet, begränsat fokus 

på förändring, tröghet i grupp, hot mot expertis, hot mot etablerade maktrelationer, och hot 

mot etablerade resursallokeringar. Mot dessa har Kotter och Schlesinger (1979) tagit fram 

sex taktiker för att bearbeta motståndet: utbildning och kommunikation, deltagande, support 

och stöd, förhandling, manipulering och kooptation, och tvång. Även medarbetare kan 

motstå förändring och fem huvudsakliga anledningar till detta har identifierats (Robbins, 

2003, se Chen, Yu & Chang, 2007, s. 1304): vana, säkerhet, ekonomiska faktorer, rädsla för 

det okända, och fördomsfullhet.  

2.4. Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design (User-centered design) uppstod i Kalifornien i Donald Normans 

labb under 1980-talet. Efter två böcker, User-centered system design: new perspectives on 
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human-computer interaction och The Psychology of Everyday Things (POET), hade termen 

spridits och utvidgats av Norman. I POET lägger han fram fyra förslag om hur design bör 

vara, med kunden i centrum (Abras, Maloney-Krichmar & Preece, 2004). För det första, gör 

det enkelt att avgöra vilka handlingar som är möjliga i en given situation. För det andra, gör 

saker synliga, inklusive konceptmodeller, alternativa handlingar, och resultaten av dessa. För 

det tredje, gör det enkelt att utvärdera systemets status. Och slutligen, följ naturliga 

kartläggningar mellan intentioner och handlingarna de kräver, mellan handlingar och 

konsekvenser samt mellan synlig information och tolkningen av systemet. 

De tänkta användarnas behov och önskemål hade stor betydelse i Normans arbete, och som 

en naturlig utveckling blev användarna en del av utvecklingsprocessen (Abras, Maloney-

Krichmar & Preece, 2004). Detta genom att det fanns ett behov av att involvera användarna. 

De tänkta användarnas behov och önskemål hade stor betydelse i Normans arbete, och som 

en naturlig utveckling blev användarna en del av utvecklingsprocessen (ibid.). Detta genom 

att det fanns ett behov av att involvera användarna. Norman och Verganti (2014) 

argumenterar för att användarcentrerad design och dess metoder är mest lämpligt för 

inkrementella innovationer och att radikala innovationer är en osannolik utkomst med dessa. 

De baserar sin argumentation på att iterering, idégenerering, och testande innebär att det är 

anpassat för inkrementella och inte radikala innovationer då radikala innovationer kräver en 

annan process, en större förändring i betydelse eller teknologi. Norman och Verganti 

likställer inkrementella innovationer med att bestiga ett berg och avancera uppåt, och i 

jämförelse är en radikal innovation att hitta ett nytt berg att bestiga. 

2.4.1. Designprocessen i användarcentrerad design 

En designprocess karaktäriseras av tre olika faser: konceptfasen, bearbetningsfasen och 

detaljeringsfasen (Arvola, 2014). Den första fasen handlar om att få en förståelse för de behov 

som finns hos användarna och på så sätt skapa en målsättning och vision om arbetet. 

Antingen kan arbetet vara lösningsdrivet eller problemdrivet. Det första sättet syftar till att 

börja med att skissa idéerna, medan det andra syftar till att börja med att undersöka i själva 

användningen. Det är viktigt att använda sig av båda dessa sätt växelvis, men det spelar ingen 

roll i vilken ordning arbetet börjar. Enligt Arvola innehåller konceptfasen fem steg som 

itererar: det första är planering av konceptfasen med människan i centrum, det andra är att 

skapa insikter genom diverse undersökningar med kunder som vidare resulterar i personas, 

scenarion och storyboards. De tre andra stegen är att specificera avsikter och målsättningar, 

ta fram idéer på designlösningar, och slutligen att värdera mot avsikterna. Först efter att 

konceptidéerna blivit utvärderade kan inriktningen för det fortsatta arbetet väljas, och nästa 

fas, bearbetningsfasen ta vid. Här är tanken att arbeta fram en operativ och genomförbar bild 

av idéerna så att den är möjlig att genomföra, både tekniskt och formmässigt. Det är även 

möjligt att här arbeta fram grova prototyper för att lättare illustrera idén. Det är först i den 

tredje och sista fasen, detaljeringsfasen, som prototyperna blir mer detaljerade och förfinade, 

och bestäms i detalj hur den produkten/tjänsten ska utformas.  
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Figur 5: Från osäkerhet till klarhet (Arvola, 2014) Omarbetad av Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

Vad som är viktigt att nämna och som illustreras i figuren ovan är att det väldigt sällan är en 

rak vattenfallsprocess, utan att det, precis som tidigare nämnt är en iterativ process där det 

både i och mellan de olika stegen sker ett antal vändor, förändringar eller omarbetningar 

(Arvola, 2014). Just eftersom det är människan som står i centrum här det nödvändigt att ha 

dessa iterationer, se figur 6, eftersom det i varje fas kan uppstå nya situationer, behov och så 

vidare som måste stämmas av med användarna.  

 
Figur 6: Iterationssnurror i designprocessen (Arvola, 2014). Omarbetad av Byström Öhrnell och 

Ekström (2016) 
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3. METOD 

 

Metodkapitlet kommer ge en ingående beskrivning av de metodval som har legat till grund för 

studien. Det innefattar då bland annat en redogörelse av det vetenskapliga perspektivet, den valda 

ansatsen, forskningsdesignen och undersökningsmetod. Kapitlet avslutas med en kritikdel där 

studiens kvalité, källor, metodval och etiska aspekter diskuteras. 

 

3.1 Val av metod, ansats och forskningsdesign 

Eftersom syftet med studien har varit att förstå hur användningen av kundinvolvering går till 

i praktiken har den präglats av det realistiska perspektivet. Det innebär att forskaren på ett 

så objektivt och neutralt sätt som möjligt ska förklara och beskriva det fenomen som är i 

fokus för undersökningen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Självfallet är det en svår uppgift att 

producera exakta avspeglingar av verkligheten men det har varit ett ideal att sträva mot 

genom hela den här studien för att kunna förklara hur kundinvolvering går till i verkligheten.  

En annan aspekt som har varit vitalt för att kunna svara på syftet gällande att undersöka hur 

kundinvolvering går till i praktiken har varit att studien haft sin utgångspunkt i en kvalitativ 

metod istället för en kvantitativ. Dessa två olika huvudmetoder är de som är aktuella inom 

forskningen och det finns ett antal skillnader mellan dem (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

metodinriktningen syftar till att öka förståelsen kring det valda ämnet genom att beskriva 

och undersöka ett fenomen i dess kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Denna fördjupade 

förståelse är svår att uppnå med en kvantitativ metod, vilken istället syftar till att samla in en 

stor mängd data som i sin tur kan leda till kvantifierbara analyser. För att kunna erhålla 

denna djupare förståelse är det viktigt att samla in och ha fokus på ord snarare än siffror, 

vilket också särskiljer en kvalitativ metod från en kvantitativ, och är ytterligare ett argument 

för den valda metoden för den här studien (Bryman, 2011).  

Vanligt förekommande för kvalitativ forskning är även att ha ett induktivt förhållningssätt 

till teorin, vilket benämns som teorigenerering (Bryman, 2011). Detta innebär att 

utgångspunkten ligger i verkligheten och via observationer av denna kan empiri samlas in 

och arbetas fram. När det här är avslutat kan teoriavsnittet formuleras eller kompletteras. 

Det deduktiva angreppsättet är då det motsatta och börjar med att teoriavsnittet byggs fram 

för att vidare kunna testa olika teorier och hypoteser i verkligheten genom olika typer av 

observationer.  

För att få ut det bästa resultatet från studien valdes här en kombination av ansatserna. Det 

induktiva arbetssättet ligger däremot till grund till studien, eftersom den åsyftar att förklara 

hur kundinvolverad tjänsteutveckling fungerar i praktiken och därmed har sin tyngdpunkt i 

den inskaffade empirin. Däremot finns det inslag av den deduktiva ansatsen då arbetet med 

studien började med en teorigenomgång för att få kunskap om ämnet och för att kunna bygga 

relevanta frågor inför empiriinsamlingen. Ett exempel på när den deduktiva ansatsen var av 
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mer vikt var under några frågor kring teoretisk uppdelning bland användare och den 

teoretiska modell som låg till grund för att få reda på eventuella skillnader arbetssätt och vad 

respondenterna ansåg om den. Efter empiriinsamlingen och utifrån fynden där kunde dock 

det slutliga teoriavsnittet arbetas fram och kompletteras.  

Den valda forskningsdesignen inom denna studie är fallstudiebaserad med fokus på ett fall 

(Yin, 2007). Yin menar vidare att det är möjligt att se “fallet” som något annat än enbart en 

individ eller organisation (Bryman, 2011) och hävdar att det lika gärna kan innefatta en 

händelse, enhet eller en process. Här har det då valts att se fenomenet och processen 

kundinvolvering som det enskilda fallet, där intervjuerna sedan kan bidra med kunskap om 

fenomenet och bygga upp en ökad förståelse kring det. Att använda sig av fallstudier gör att 

det är möjligt att bibehålla det viktigaste och mest meningsfulla i verkliga händelser samt 

helheten, vilket studien syftar till då det önskas att beskriva hur kundinvolvering går till i 

praktiken. Analysnivån inom fallstudien ligger på en organisatorisk nivå då det är hur företag 

arbetar med kundinvolvering som har varit intressant i det här fallet. Då författarna anser att 

kunskapen kring ämnet inte är helt komplett passade en fallstudiedesign bra in i den här 

studien enligt Gummessons (2004, s. 116) definition av designen: 

Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används 

som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller 

delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.  

När intervjuerna med tjänstedesignbyråerna var genomförda togs beslutet att expandera 

studien med ett antal intervjuer till, fast då från tjänsteföretagens sida och inte 

tjänstedesignbyråernas. Detta beslut grundade sig i de stora skillnaderna som uppenbarade 

sig under de fem första intervjuerna då det visade sig att det fanns markanta skillnader 

mellan den praktiska användningen och det som hade hittats i det teoretiska. Utifrån de 

fynden kunde olika hypoteser tas fram för att vidare testa dessa hos tjänsteföretag för att se 

om de identifierade skillnaderna även fanns bland dem eller om det bara var någonting som 

berörde arbetet hos tjänstedesignbyråerna. Detta medförde mer data att basera studien på, 

vilket även kan vara en fördel för det perspektiv som präglat studien.  

3.2. Tillvägagångssätt för litteraturgenomgång 

För att bygga upp kunskap kring ämnet och hitta relevant litteratur till studien initierades 

litteraturgenomgången med en övergripande sökning inom både New Service Development 

(NSD) och New Product Development (NPD). Detta eftersom NSD till stor del är en 

vidareutveckling av NPD snarare än ett eget och nytt område. På grund av det är därför 

information och teorier därifrån väldigt relevant för den här studien. Som nämndes i den 

teoretiska referensramen tidigare, finns det olika perspektiv och förhållningssätt till 

utvecklingen från NPD och NSD. Inom den här studien har en förhållning till 

assimileringsperspektivet valts, vilket innebär att teorier från produktutveckling är möjliga 

att appliceras direkt på studier kring tjänsteutveckling (Witell m.fl. 2015). En stor del av den 
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teori som behandlade kundinvolvering hade sin grund i produktutveckling och de som väl 

hade en inriktning mot tjänsteutveckling använde sig även de av produktutvecklingsbaserad 

forskning. Detta var därför en naturlig motivering till att använda litteratur som berörde 

kundinvolvering, oavsett produkt- eller tjänsteutveckling. 

Vidare gjordes även sökningar efter avhandlingar inom ämnet för att få ytterligare kunskap 

om området samt inspiration och tips till vidare sökningar. Utifrån litteraturgenomgången 

valdes även centrala och viktiga artiklar ut som även de användes som grund för vidare 

sökningar. Detta gjordes genom att samla artiklarnas och avhandlingarnas relevanta 

nyckelord, vilka senare fick agera som nya söktermer. Dessa presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Nyckelord som använts som nya söktermer (Byström Öhrnell & Ekström, 2016) 

Litteratursökningarna gjordes i ett antal databaser tillgängliga via Linköpings 

universitetsbibliotek och Google, och i huvudsak användes Unisearch, JSTOR Journals, 

Scopus och Google Scholar. Utöver det gjordes även sökningar efter böcker inom de olika 

områdena och såväl fysiska som e-böcker hittades och kunde användas. De artiklar som 

valdes ut grupperades i Mendeley i olika kategorier för att få en överskådlig blick och 

lätthanterlig dokumentation av artiklarna. En del artiklar behandlar flera av våra områden 

och återkom därmed i fler än en kategori. Dessa kategorier låg sedan till grund för 

uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. 

Eftersom studien har präglats av den induktiva ansatsen har det tillåtit oss att bygga upp och 

komplettera den teoretiska referensramen under arbetets gång. Vissa delar har fått 

reduceras, expanderats eller på annat sätt ändrats allt eftersom. Efter den första 

intervjugenomgången blev det till exempel uppenbart att vissa delar hade mindre betydelse 

än väntat och kunde därför reduceras. Andra insikter efter de första intervjuerna var att mer 

kunskap inom designområdet behövde inhämtas för att göra det möjligt att senare kunna 

jämföra och analysera fynden och skillnaderna inom empirin med diverse teorier. Utifrån det 

byggdes delarna kring användardesign upp.  

3.3. Intervjuer  

Inom den kvalitativa inriktningen valdes intervjuer som metod för insamlingen av empirin, 

vilken är en av de vanligaste forskningsmetoderna (Ahrne & Svensson, 2011). Justesen och 

Mik-Meyer (2011) beskriver intervjuer som ett samtal mellan två personer men skiljer sig i 

form av att det för intervjuer finns ett syfte grundat i en problemställning, en rollfördelning 

mellan en som frågar och lyssnar och en som svarar och berättar, samt att det finns en 

intervjuguide för att kunna producera relevant data. En av fördelarna med att använda sig av 
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intervjuer är möjligheten att få ta del att detaljerade beskrivningar, tankar och erfarenheter 

om ett specifikt område (Kvale & Brinkmann, 2014; Dalen, 2008). Detta var önskvärt med 

tanke på syftet och de aktuella frågeställningarna som syftas att belysas i studien. Vidare är 

intervjuer generellt sett även den effektivaste tekniken när det gäller kvalitativ metod 

(Alvehus, 2013), och det går även att anpassa frågorna och frågeordningen under de 

kvalitativa intervjuernas gång (Ahrne & Svensson, 2012). 

Vidare kan en intervju struktureras på olika sätt, antingen ostrukturerad, semistrukturerad, 

eller strukturerad (Ahrne & Svensson, 2012). Intervjuerna som genomfördes inom studien 

var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att en intervjuguide arbetades fram med 

diverse teman och huvudfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I och med det fanns det 

utrymme och möjlighet till avvikelser för intressanta ämnen som tas upp av respondenten. 

Till grund för intervjuerna användes en intervjuguide som följdes under intervjuerna. Denna 

var tematiskt utformad baserad på den teoretiska referensramen som byggts upp under den 

initiala litteraturgenomgången. Då studien utifrån sitt syfte har ett realistiskt perspektiv har 

även intervjuerna präglats av detta (ibid.). Det innebär att de ska vara så objektiva som 

möjligt och inte speglas av personliga attityder och fördomar, utan att informationen som 

förmedlas ska spegla den aktuella verkligheten. Detta har varit en viktig aspekt på grund av 

studien syfte och tas därför upp mer ingående i avsnitt Metodkritik.  

En intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en process mellan intervjuaren och 

respondenten som skapar kunskap. De argumenterar för att intervjuer handlar mer om 

tekniker än att det är något som sker enligt förutbestämda regler. Då kvalitén på analysen 

grundläggs under intervjuerna är kvalitén på dessa kritisk. Kunskapen som författarna har 

om intervjuämnet är också vital för att garantera en hög kvalité på intervjuerna. Utan den 

blir kvalitén på analys och slutsats lidande. 

3.3.1. Genomförande  

Den första kontakten med respondenterna togs via mejl där det gavs en förklaring om vad 

som skulle undersökas och vad studiens syfte var. I samband med det ställdes en fråga 

gällande om det var något som de arbetade med och i så fall om de hade möjligheten och 

intresset att ställa upp på en timmes intervju. Anledningen till varför en intervju om 60 

minuter efterfrågades var för att många områden skulle beröras samt utifall det skulle 

behövas fördjupningsfrågor (Kylén, 2004). När det kommer till sådana långa intervjuer krävs 

det att respondenten är motiverad (ibid.). Detta var inget problem i den här studien då 

merparten av respondenterna på tjänstedesignbyråerna tyckte att det var roligt och på tiden 

att ekonomer intresserade sig för det här ämnet. När de erbjudit sig att ställa upp fick de ge 

förslag på en tid som passade deras schema. Platsen för intervjun lämnades upp till 

respondenterna att bestämma för deras bekvämlighet och trygghet (Kvale & Brinkmann, 

2014), vilket i alla fallen då landade i en inbjudan till deras huvudkontor. Den andra 

omgången av intervjuer följde samma process som ovan när det gäller informationsutskick, 

förfrågan samt tids- och platsbokning. Dock skedde denna intervjuomgång över telefon, dels 
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då några av respondenterna önskade det men även av kostnadsbesparande skäl, då både 

restid och resekostnader kunde undvikas. Skillnaderna mellan en telefonintervju och en 

direkt intervju är inte stora men det finns ett antal aspekter som är viktiga att ha i åtanke 

(Bryman, 2011). Bland annat är det lättare för respondenten att avsluta samtalet, det är inte 

möjligt att se respondentens reaktioner och kroppsspråk under intervjun samt att det kan 

finnas tekniska svårigheter och risker (ibid.). Detta är dock aspekter som antingen varken 

skedde eller var aktuella att ta hänsyn till under intervjuerna. Bortsett från de ovan nämnda 

skillnaderna innebär telefonintervjuer oftast ingen skillnad när det gäller djupet i det 

insamlade materialet, vilket är det mest vitala här (ibid.). Slutligen mejlades intervjuguiden 

ut några dagar innan intervjuerna skulle äga rum för att ge respondenterna en möjlighet att 

ta fram eventuellt material eller förbereda sig om de önskade. I samma mejl bifogades även 

den modell som en av frågorna baserades på, modellen finns i bilaga 2. 

3.3.2. Intervjusituationen 

Totalt genomfördes nio intervjuer varav fem på tjänstedesignbyråerna och fyra på de olika 

tjänsteföretagen. Efter de fem första intervjuerna upplevdes en viss mättnad, vilket Alvehus 

(2013, s. 69) beskriver som “att samma information återkommer och att varje nytt nedslag 

på fältet (till exempel intervju) inte ger så mycket ny information”, bland 

tjänstedesignbyråerna. Det ledde vidare till en fundering kring huruvida det ser likadant ut 

hos tjänsteföretag som behandlar kundinvolvering internt och en utvidgning av studien 

gjordes. Även här upplevdes snabbt en mättnad.  

Intervjuer inleddes med en kort presentation av författarna till studien samt vad syftet med 

studien och personens deltagande är. Vidare gavs även en förklaring till varför ämnet 

kundinvolvering i tjänsteutveckling skulle undersökas. Därefter informerades 

respondenterna om deras rätt till att vara anonyma och när som helst avbryta. Sedan gavs 

även en förfrågan till respondenten om godkännande att spela in intervjun, med syfte att 

kunna transkribera den i efterhand, vilket alla gav sin tillåtelse till. Genom att spela in 

intervjuerna kunde allt fokus ligga på intervjun i sig och att kunna ställa relevanta följdfrågor, 

och inte behöva lägga fokus på att föra anteckningar. En av författarna antecknade dock 

löpande under intervjuerna som en säkerhetsåtgärd utifall inspelningarna inte skulle gå att 

använda. Rollfördelningen under alla intervjuer var samma gällande antecknande och 

frågeställande vilket möjliggjorde en specialisering på respektive uppgift. En annan 

anledning till valet att ha en person som skötte intervjuerna var för att frågorna skulle kunna 

ställas så lika som möjligt så att inga data blir felaktig på grund av det. Båda två var dock 

delaktiga gällande följdfrågor. Som ett resultat av rollfördelningen erhölls konsekventa 

ljudupptagningar och anteckningar till alla intervjuer. 

När all nödvändig information hade delgetts inleddes intervjuerna med ett antal frågor där 

respondenten fick beskriva sin egen roll och arbetsuppgifter på företaget samt tjänsten som 

tjänstedesignbyråerna erbjuder eller de tillhandahåller företaget internt. Kvale och 

Brinkmann (2014) argumenterar för att det genom på så sätt kan inledas utan att börja direkt 
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med begreppsfrågor. Den första begreppsfrågan berörde hela processen gällande 

kundinvolvering, varvid förhoppningen var att på så sätt kunna jämföra de olika företagens 

processer gällande kundinvolvering. Därefter följdes de teman och frågor som var aktuella i 

intervjuguiden. Intervjuerna avslutades med att fråga huruvida kontakt kunde tas med 

respondenten för uppföljning via mejl om någon tilläggsfråga skulle dyka upp eller ett behov 

att få något förtydligat. Uppföljningsfrågor eller begärda klargörande ställdes till totalt fyra 

stycken respondenter via mail. En förfrågan gjordes även gällande om respondenten kunde 

tänka sig svara på en kort enkät om olika kundinvolveringsmetoder. Anledningen till det var 

för att värdefull tid under intervjuerna ville undvikas att lägga på att gå igenom alla de 

metoder som används. Att dessutom få allt samlat i mer kvantitativ data gjorde det väldigt 

lättöverskådligt. Det blir även lättare att sammanfatta och jämföra med teorin. Av de nio 

respondenterna svarade åtta stycken vilket ger en svarsfrekvens på 89 %. Utformningen av 

enkäten utgick mestadels från de metoder som Larbig-Wust (2010) presenterade som mest 

förekommande inom kundinvolvering i sin avhandling. Av de 20 metoder värderades ett 

antal av de som relevanta för den här studien utifrån den genomförda litteraturstudien. 

Utifrån litteraturstudien lades även andra metoder till som var lämpliga att ha med. De 

metoder som slutligen identifierades och värderades som relevanta för studien och enkäten 

presenteras i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4: Metoder som valdes ut till metodenkäten (Byström Öhrnell & Ekström, 2016) 

Slutligen informerades respondenterna om uppsatsens fortsatta process och att respektive 

empiridel skulle skickas ut till vederbörande så att de kunde läsa igenom och godkänna 

sammanfattningen och ”översättningen” av deras ord till text.  

3.3.3. Intervjuguide 

Trots valet av semistrukturerade intervjuer var målet att åstadkomma en hög grad av 

standardisering i intervjuerna. Eftersom studien innefattade totalt nio stycken intervjuer 

från åtta olika företag och det var önskvärt att kunna jämföra dessa data behövdes en viss 

struktur (Bryman & Bell, 2007) och därför utformades en intervjuguide. Den utformades och 

baserades på den teoretiska referensramen för att frågorna skulle avspegla tidigare forskning 

och den teori som låg till grund för studien. Detta för att kunna återkoppla svaren till 

referensramen. Intervjuguiden finns tillgänglig i bilaga nummer 3. För att kunna ställa frågor 

och få svar på det som var relevant och önskvärt låg studiens syfte och frågeställningar även 

till grund för utformningen av guiden. Vidare stävades det att göra frågorna så konkreta som 

möjligt för att förhindra eventuella missförstånd och förvirring (Trost, 2010). 
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Intervjuguiden bestod av fem delar som tog upp fyra olika teman, samt två frågor om extra 

tid fanns för att ställa dem. De fyra teman som togs upp var: Bakgrund om respondenten och 

företaget, Kundinvolveringprocessen, Resultat av kundinvolvering, och Teori. 

Intervjuguiden innehöll även ett antal underfrågor som kunde användas om respondenten 

inte fick med dessa i sitt initiala svar. I enlighet med Trost (2010) är guiden strukturerad på 

så sätt att om ett oväntat svar dök upp var det möjligt att fortsätta på den tråden. Bryman 

och Bell (2007) hävdar att det är av yttersta vikt att intervjuguiden ger en flexibilitet gällande 

utförandet av intervjun. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) hölls intervjufrågorna 

så korta och enkla som möjligt. Frågorna var av både tematisk och dynamisk karaktär, samt 

öppna frågor (ibid.). De tematiska ”vad”-frågorna för att komma åt det teoretiska om ämnet 

och de dynamiska ”hur”-frågorna för att hålla igång samtalet (ibid.). 

3.3.4. Urval 

Studiens urval skedde i två omgångar, båda icke-slumpmässiga, då avsikten har varit att 

generera överförbar kunskap (Johannessen & Tufte, 2003), och inte statistiska 

generaliseringar. Ahrne och Svensson (2012) hävdar att det inte finns några regler gällande 

urval vid kvalitativa studier för att det ska anses representativt. I den första omgången 

användes ett målinriktat (strategiskt) urval, vilket betyder att det var medvetna val kring vem 

som ska delta (Johannessen & Tufte, 2003; Trost, 2010). Initialt kontaktades forskare och 

organisationer som arbetar med kundinvolvering i hopp om att få tips på kontakter till 

företag. Genom en av dessa kontakter (Jon Engström SVID/Linköpings universitet) gavs 

förslaget att kontakta tjänstedesignbyråer då de arbetar med detta på daglig basis som 

konsulter. Han gav förslag på kontaktpersoner på fyra stycken byråer. Därefter kontaktades 

sedan personerna på dessa byråer och intervjuer anordnades med en eller två personer på 

företaget. Totalt fem intervjuer bokades in, och alla dessa intervjuer skedde på deras kontor. 

Det andra urvalet, även det målinriktat, utgick från ett tvåstegs urval (Ahrne & Svensson, 

2012). I det första steget skapades en lista med företag inom områdena: IT och telekom, 

Livsmedel, Transport och resor, Finansiella tjänster, Upplevelser, och Övrigt. Kravet var att 

de skulle tillhandahålla någon form av tjänst. I nästa steg gjordes en sökning av 

kontaktpersoner på dessa företag. På de företag där ingen kontaktperson kunde hittas någon 

kontaktades kundtjänst eller HR-avdelningar via mejl eller telefon, beroende på vad som 

fanns tillgängligt, och bad om att få bli satta i kontakt med en lämplig person för studiens 

syfte. Efter att fått tips på kontaktpersoner och bekräftat att kundinvolvering är något de 

använder sig av, bokades telefonintervjuer in via mejl eller telefon med fyra stycken personer 

som hade möjlighet att delta, på fyra olika företag. Alla intervjuer var ungefär en timme långa 

och allt som allt genomfördes totalt nio intervjuer. De deltagande företagen presenteras i 

tabell 5 på nästkommande sida. 
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Tabell 5: De företag som deltagit i studien (Byström Öhrnell & Ekström, 2016) 

3.4. Bearbetning av empiri och analys  

Bearbetningen av datan började redan med transkriberingen av intervjuerna, vilken skedde 

löpande under intervjuperioden. Att transkribera innebär att ändra från en form till en 

annan, eller att översätta muntligt språk till skriftligt och är inledningen till den analytiska 

processen (Kvale & Brinkman, 2014). Det innebär med andra ord att de inspelade 

intervjuerna översätts till ord för att få ut intervjuutskrifter vilket kan vara behjälpligt vid 

kodningen av datan.  

Då studien har ett realistiskt perspektiv togs beslutet att koda tematiskt vilket syftar till att 

man som forskare söker efter diverse mönster och teman (Ryan & Barnard, 2003). Först 

lästes alla intervjuutskrifter igenom för att införskaffa en förståelse över materialet som 

skulle bearbetas för att sedan i en andra omgång koda relevanta avsnitt (Kvale & Brinkmann, 

2014). All kodning skedde för hand i ett ordbehandlingsprogram där styckena markerades 

med hjälp av möjligheten att infoga kommentarer. Kodningen skedde först efter teman som 

upptäckts i utskrifterna, vilket skedde både induktivt och deduktivt då de utarbetades både 

från det insamlade materialet och härledda från den teoretiska referensramen (Johannessen 

& Tufte, 2003). Efter att övergripande teman skapades samlades alla textstycken som 

berörde samma tema i skilda dokument. Där gick dessa sedan igenom igen för att skapa 

underliggande kategorier, markerade relevanta och användbara citat samt göra kopplingar 

till den teoretiska referensramen. En del teman som inte förekom tillräckligt ofta för att 

rättfärdiga att existera som ett eget tema lades under närbesläktade teman. Ryan och Barnard 

(2003) rekommenderar att leta efter bland annat repetitioner, metaforer, likheter och 

skillnader, övergångar, okända begrepp, och teorirelaterat material när teman eftersöks. 

Efter en första genomgång av alla datakällor slogs vissa teman ihop eller togs bort för att hålla 

antalet teman på en rimlig nivå och för att undvika separata teman som är väldigt lika.  

Empirin valdes att presentera på företagsbasis, det vill säga varje företag för sig och i 

kontinuerlig text (Schreier, 2012). Dessa företag har sedan presenterats på ett strukturerat 

sätt där det valdes att separera tjänstedesignbyråerna och tjänsteföretagen då en bedömning 

gjordes att kontexten de arbetar i, konsult kontra internt, kan påverka val av arbetsprocess 

och syn på kunder. Kommentarer om modellen som visades och ställdes frågor kring 

samlades i en del då innehållet där var så pass likt att det skulle bli många upprepningar om 

de presenterades enskilt under varje företag. Slutligen samlades både tjänstedesignbyråerna 

och tjänsteföretagens kommentarer om upplevda svårigheter med kundinvolvering och 
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respondenternas kommentarer gällande trender inom kundinvolvering. Trots de olika 

perspektiven så var det överhängande lika i vad som anses vara svårt samt deras syn på 

trenden om kundinvolvering. Texten har förstärkts med relevanta citat för att framhäva 

respondenternas beskrivning och inte författarnas tolkning samt för att göra texten mer 

beskrivande och levande. Det beslutades att inte samla och presentera empirin tematiskt då 

det bedömdes att det skulle bidra till en förlust av sammanhang och helhet. Förhoppning är 

att detta upplägg ska underlätta för den efterföljande analysen.  

I kapitlet Analys kommer empirin som presenterats att analyseras genom applicering av de 

teorier och modeller som presenteras i den teoretiska referensramen. De teman som 

identifierats, samt strukturen på empirin har legat till grunden för hur strukturen av 

analysen, vilket blev fyra teman: Anledningar till att arbeta med kundinvolvering, Rutiner 

och processer för kundinvolvering, Synen på kunder - deras roll och bidrag, och 

Slutresultat och effekter av kundinvolvering. 

3.5. Utvärdering av studiens kvalité och tillvägagångssätt 

Det finns ett antal olika kriterier som bör försökas uppfyllas inom en vetenskaplig 

undersökning och två av de vanligast förekommande är validitet och reliabilitet (Bryman, 

2011). Dessa två är främst förekommande inom kvantitativa metoder och har även sitt 

ursprung därifrån. På grund av skillnaderna i kvalitativa och kvantitativa metoder hävdar 

många forskare att dessa kvalitetskriterier inte är applicerbara på kvalitativa metoder. Därför 

bör kvalitativa studier värderas utifrån andra kriterier och utifrån det har andra alternativ 

tagits fram, bland annat av Lincoln och Guba (1985, se Bryman, 2011). De menar att en 

kvalitativ studie bör värderas utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitlighet består vidare av fyra kategorier som bör uppfyllas i en kvalitativ studie och 

dessa är trovärdighet, överförbarhet, påtaglighet samt att det finns en möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

Trovärdighet har en koppling till intern validitet och syftar till att forskningen ska ha följt de 

regler som finns, samt att de personer som varit involverade i studiens empiriinsamling har 

fått ta del av resultaten för att kunna säkerhetsställa att forskaren har uppfattat den 

insamlade datan korrekt. Det här kriteriet har uppfyllts genom att varje empiriavsnitt har 

mejlats till den aktuella respondenten för bekräftelse av innehåll och eventuella citat. Vidare 

har även de forskningsetiska principer som finns följts och även andra regler så som 

godkännande av inspelning till exempel. Trovärdigheten i studiens resultat anses även vara 

höga baserat på syftet med studien och de frågor som ställdes för att få en förståelse av 

praktiken. 

Överförbarhet å sin tur syftar till vilken grad det är möjligt att överföra resultatet till andra 

kontexter och är då motsvarigheten till extern validitet och generaliserbarhet. Istället för att 

uppnå generaliserbarhet som är målet i kvantitativa studier är det inom kvalitativ forskning 

fokus på att producera rika och detaljerade beskrivningar av det undersöka området så att 

läsarna i sin tur kan bedöma huruvida det är möjligt att överföra resultaten på andra miljöer. 
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Detta delkriterium skulle kunna argumenteras för att vara uppfyllt genom de fylliga 

beskrivningarna i empiriavsnittet.  

Påtaglighet är motsvarigheten till reliabilitet och syftar till huruvida resultaten är 

sannhetsenliga eller inte. Det här kan ske genom en detaljerad redogörelse av de alla de faser 

som varit aktuella i forskningsprocessen. Inom den här studien finns det mesta redogjort, allt 

från problemformuleringen till den detaljerade metodbeskrivningen som visar på de besluts 

som tagits gällande studien och som gör hela processen överskådlig för läsaren. Därtill är det 

viktigt att kollegor eller dylikt granskar texten, och detta har skett regelbundet genom arbetet 

tack vare de handledningstillfällen som förekommit men även under förslutsseminariumet. 

På grund av det kan det argumenteras för att påtagligheten i studien har ökat.  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att studien ska vara utförd i god tro och att den 

inte ska präglas av personliga värderingar eller att utförandet och resultatet påverkats av en 

teoretisk övertygelse. Eftersom syftet med studien har varit att beskriva användningen av 

kundinvolvering i praktiken har det varit ett självklart val att inte låta personliga åsikter 

påverka varken teori- eller empiriinsamlingen då en så verklighetsenlig uppfattning som 

möjligt var önskvärd. Trots att den teori som inhämtats har varit vital för studien har ett 

öppet sinne varit nödvändigt för att kunna förstå och acceptera hur den praktiska 

användningen av kundinvolvering går till. 

Det andra kriteriet, äkthet, består även det i ett antal delkriterier som bör uppfyllas (Bryman, 

2011). Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet. Den rättvisa bilden uppfylls bland annat genom att alla intervjuer 

spelades in, transkriberades och renskrevs. Genom det säkerställdes att inga meningar eller 

förklaringar glömdes bort eller missuppfattades helt, vilket är lätt hänt utan inspelning och 

renskrivning. Vidare skickades även empiridelarna ut till respektive respondenter för 

bekräftelse, just för att säkerställa att inga missförstånd uppstått. Då syftet vidare var att 

undersöka kundinvolvering i praktiken krävdes det att den insamlade datan skulle vara så 

rättvis, äkta och sanningsenlig som möjligt.  

Ontologisk autenticitet syftar till att undersökningen på något sätt ska hjälpa respondenterna 

att få en bättre förståelse om den sociala situation och miljö som denne befinner sig i 

(Bryman, 2011). Genom att under intervjuerna ställa följdfrågor, ge exempel och förklara 

fynd som gjorts i teorin kan det anses att respondenterna borde fått bättre förståelse av både 

deras situation i praktiken, men även i kontrast mot litteraturen. Pedagogisk autenticitet 

innebär att respondenterna ska ha fått en bättre bild av hur andra personer i miljön uppfattar 

saker och ting. Även här har då exempel, följdfrågor och kopplingar till teorin haft en stor 

betydelse. Genom det har respondenterna förhoppningsvis fått bättre insikt i hur andra 

personer inom kundinvolvering arbetar, och främst då kanske inom det teoretiska fältet. Den 

katalytiska autenticiteten syftar till huruvida undersökningen har gjort att respondenterna 

kan förändra sin situation. Eftersom intervjuer gjordes med personer som direkt arbetar med 

kundinvolvering har de väldiga goda kunskaper i deras arbetssätt och vet vad som fungerar 
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och inte. Det är därmed svårt att anta att de inputs som kom från författarnas håll skulle ha 

någon större inverkan i deras arbetssätt. Därför har ingen hänsyn tagits till det här kriteriet. 

Det sista kriteriet, taktisk autenticitet, handlar om att respondenterna ska ha fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. På grund av samma argument som ovan har 

detta kriterium förbisetts. Slutligen anses det inom studien att intervjua personer som 

arbetar med kundinvolvering på mer eller mindre daglig basis även bidrar till en äkthet i de 

svar som erhölls. 

3.5.1. Etik 

Enligt Bryman (2011) är den etiska aspekten en vital del inom forskning och det finns vidare 

fyra stycken forskningsetiska principer som forskare bör förhålla sig till. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.) och för att uppnå dessa 

har ett antal åtgärder vidtagits. Bland annat informerades alla respondenter om studiens 

syfte, både i informationsmejlet och under intervjun. Vidare har alla fått vetskap om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta deltagandet. I och med det 

har respondenterna även gett sitt samtycke till att delta i studien. Deltagarna fick även 

godkänna att inspelning av intervjun skulle ske och denna aspekt gick alla med på. Vidare 

informerades även respondenterna om deras rätt att vara anonyma. Då vissa respondenter 

önskade att vara anonyma valdes att ge alla respondenter ett fiktivt namn för att respektera 

detta. Det här har självklart en inverkan på studiens kvalité i och med det realistiska 

perspektivet. För att höja trovärdigheten och realismen valdes dock att fortfarande nämna 

deras befattning och företaget i den utsträckningen till att de inte går att identifiera dem via 

deras befattning. Det förekom dock önskemål om att utelämna eventuella uppdragsgivare 

som nämnts under intervjuerna med tjänstedesignbyråerna, vilket tagits hänsyn till. Alla 

respondenter fick vidare information om att det insamlade materialet enbart kommer 

avlyssnas av oss och bara användas till den här studien samt att allt material kommer att 

raderas efteråt.  

3.5.2. Kritik 

Källkritik 

Inom forskning är det viktigt att vara källkritik mot både litteraturen som används och mot 

eventuella respondenter (Ödman, 2004). Ödman menar vidare på att det i huvudsak finns 

tre krav som tillämpas inom klassisk källkritik, samtidskravet, tendenser, och 

beroendekritiska kriteriet. Det första kravet syftar till att iakttagelser, så som frågor och svar 

i en intervju, bör ligga så nära i tiden som möjligt. Att intervjuerna har varit med personer 

som arbetar med kundinvolvering, dess processer och kunder dagligen har gett beskrivningar 

om hur de faktiskt arbetar just nu. På grund av det kan samtidskravet anses vara uppfyllt. 

Det andra kravet, tendenskravet, syftar till att forskarna ska undersöka huruvida det finns 

någon anledning att misstänka att svaren som respondenterna gav på något sätt kan vara 

vinklade till egen fördel. Eftersom frågor ställdes kring hur deras användning och processer 

inom kundinvolvering går till finns ingen anledning att tro att respondenterna ska ha 
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förvrängt verklighetsbeskrivningen. En möjlighet finns däremot att respondenterna på 

tjänstedesignbyråerna har försökt sälja in deras arbetssätt. 

Däremot kan en viss kritik riktas mot studiens metodologiska process och att ett besluts togs 

att mejla ut intervjufrågorna i förväg. Detta innebär att respondenterna kan ha gått igenom 

och förberett svaren utifrån företagets fördel, men som nämndes ovan torde detta inte vara 

något problem. Det sista kravet är det beroendekritiska kriteriet vilket syftar till huruvida det 

finns ett beroende mellan olika källor och att en källa har utnyttjat en annan för sitt 

påstående. När det kommer till de teorier och annan litteratur som har används i studien har 

författarna hänvisat till andra forskare och deras verk vilket kan tyda på att det finns en viss 

beroendekritik. Dock är hänvisning mellan olika forskare så pass vanligt förekommande 

inom teorier och litteratur att det är svårt att undvika den här aspekten i källkritik. När det 

kommer till respondenterna kan det även finns en viss beroendekritik här eftersom de är en 

del av ett företag och ett team som arbetar med kundinvolvering. Utifrån det faktum kan de 

ha utnyttjat företagets dokumenterade processer eller andra personers insikt och kunskaper 

inom området. Eftersom alla respondenter antingen varit ansvariga eller direkt involverade 

i kundinvolveringsprocessen kan det antas att de har väldigt goda kunskaper inom området 

ändå och därför borde beroendekritiken här tonas ned.  

När det kommer till de val som har gjorts angående teorier och annan litteratur valdes det 

från början att titta på antal citeringar på artiklarna för att säkerhetsställa vikten och 

relevansen av dem. De teorier som har används inom studien är forskningsbaserad litteratur 

och bör därför vara trovärdiga. Vidare utgicks det både från hänvisningar i de tidiga artiklar 

som hittades men det gjordes även från nya sökningar inom området för att undvika att missa 

annan litteratur. Vidare lyckades även fyra avhandlingar inom kundinvolvering hittas, 

Magnusson (2003b), Matthing (2004), Sandén (2007) samt Larbig-Wust (2010). Detta 

medförde att många tips om vidare litteratur kunde erhållas och även att en bra överblick om 

forskningsområdet kunde fås.  

En upptäckt som gjordes tidigt under litteraturgenomgången var att många författare inom 

forskningsområdet kundinvolvering var återkommande och har skrivit mycket inom 

området. Några av dessa var Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Jonas Matthing, och Ian 

Alam. De tre förstnämnda har alla kopplingar till Karlstads universitet och deras Centrum 

för tjänsteforskning (CTF) som är “ett av världens främsta forskningscentra med fokus på 

tjänster och värdeskapande genom tjänster” (MyNewDesk, 2016). De har skrivit samt fått 

ett flertal artiklar inom kundinvolvering publicerade, både enskilt och i samarbete med 

varandra eller andra forskare. Ian Alam är en professor inom marknadsföring vid Geneseo's 

School of Business och har även fått flertalet forskningsartiklar publicerade inom 

kundinvolvering. De tre första artiklarna som kommer upp vid en sökning på honom och 

kundinvolvering på Google Scholar har mellan 370 och 600 citeringar. Detta kan tyda på att 

de, med flera andra, är väl insatta och har god kunskap om området, och den litteraturen har 

därför varit väldigt användbar. Det kan dock även innebära att de författare som är 

återkommande har ett visst tankesätt och inte bidrar med nya perspektiv. Vidare har både 
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forskningsartiklar och böcker används för att få olika djup information och perspektiv. För 

att få in olika perspektiv och eventuella utvecklingar har även både ny och äldre litteratur 

används, samt både nationell och internationell litteratur.  

Metodkritik 

Inom det realistiska perspektivet brukar strukturerade intervjuer vara att föredra eftersom 

respondenten har mindre utrymme att påverka intervjun (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med 

andra ord blir den så kallade intervjueffekten mindre. På grund av syftet med studien uppstår 

här ett dilemma. I studien har intervjuerna varit semistrukturerade just för att 

respondenterna ska kunna fylla i med vital information kring användningen av 

kundinvolvering i praktiken. Det här skulle vara svårt att uppnå med en strukturerad intervju 

då enbart korta svar ges. Vid användandet av mer öppna frågor inom ett realistiskt perspektiv 

är det viktigt att i sådana fall använda sig av samma frågor till alla intervjuer, och att ställa 

de på samma sätt (ibid.). Genom användningen av en detaljerad intervjuguide med en rad 

olika frågor kunde samma frågor ställas på samma eller liknande sätt, om än inte i samma 

följdordning som ett resultat av semistrukturerade intervjuers karaktär. En skillnad skulle 

kunna vara upplägget av intervjuerna då både telefon- och besöksintervjuer genomfördes. 

Däremot hävdas det att intervjuareffekten kan reduceras via telefonintervjuer, eftersom den 

anses vara med anonym än en besöksintervju (Jacobsen, 2002). Vidare var det bara en 

person som skötte intervjuerna, vilket även det sägs minska intervjuareffekten. Författarnas 

tolkning av mättnad kan även vara ett resultat av att fel intervjustrategi valts och på så sätt 

inte låtit nya insikter komma fram (Kvale & Brinkmann, 2014).  

En aspekt som dock kan argumenteras för att ha haft en inverkan på studien utifrån både ett 

källkritiskt och metodkritiskt perspektiv är att de tjänsteföretag som deltog i studien kan ha 

varit kunder hos tjänstedesignbyråerna någon gång. Detta kan såklart ha påverkat deras 

arbetssätt och syn på kundinvolvering. Dock kan det anses att en sådan effekt snarare kan 

bero på en övergripande utveckling inom området snarare än på en påverkan från en specifik 

tjänstedesignbyrå. Syftet har trots allt varit att undersöka den praktiska användningen, och 

det är vad som har undersökts, oavsett tjänstedesignbyråernas inverkan. En faktor som dock 

kan ha haft en påverkan på studien är att intervjuer genomfördes med just 

tjänstedesignbyråer vars affärsidé bygger på att hjälpa andra företag att involvera sina 

kunder. Här kan då en viss införsäljning och försköning av deras arbetssätt ha gjorts under 

intervjuernas gång.  

Eftersom huvudpoängen inom det realistiska perspektivet är att försöka spegla och förstå 

verkligheten har det ansetts vara det mest lämpliga perspektivet eftersom syftet med studien 

är att förstå användningen av kundinvolvering i verkligheten. Att det dessutom undersöktes 

hur de arbetar med kundinvolvering just nu, och uppfyller samtidskravet, borde kunna vara 

ett argument för att en viss realism är uppnådd.  
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Alternativa metoder  

Att studien landade i en kvalitativ var ganska givet. Om en kvantitativ metod hade används 

hade det inte kunnat erhållas en fördjupad kunskap om ämnet. Utifrån det uteslöts enkäter 

och helt strukturerade intervjuer eftersom de inte möjliggör långa beskrivningar och 

utförliga svar. Enkäter hade dock kunnat användas för att få en mer överskådlig bild över hur 

många företag det är som arbetar med kundinvolvering i Sverige. 

En metod som dock hade kunnat användas är observationer. Då hade det varit möjligt att 

kunna följa en tjänstedesignbyrå under ett av deras projekt för att kunna observera hur 

kundinvolveringen går till i praktiken och själva fått en mer insatt kunskap. Ett problem här 

skulle i så fall varit tidsaspekten, då ett projekt ofta pågår mellan några veckor upp till flera 

år. En annan aspekt som hade gjort detta svårt skulle kunna vara tillgängligheten och 

huruvida vi som utomstående faktiskt hade kunnat och fått vara med eftersom det kan finnas 

viss sekretess kring företags processer. Även en fokusgrupp med deltagare från olika 

tjänstedesignbyråer hade kunnat vara aktuellt för att få en diskussion kring kundinvolvering, 

dess metoder och kunder etcetera. Huruvida tjänstedesignbyråerna hade varit intresserade 

av att diskutera deras arbetssätt med deras konkurrenter är en aspekt som talar för att 

separata intervjuer var ett bättre val. På så sätt erhölls tydliga beskrivningar från vartdera 

företag istället för en allmän diskussion med tjänstedesigners. 
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4. EMPIRI 

 

I det kommande empirikapitlet kommer den insamlade empirin från intervjuerna presenteras. För 

tydlighetens skull kommer empirin vara uppdelad baserat på varje 

tjänstedesignbyrå/tjänsteföretag. Kapitlet inleds med informationen som varje tjänstedesignbyrå 

har bidragit med, och därefter kommer det vara ett liknande upplägg för tjänsteföretagen. Därefter 

kommer svaren på metodenkäten presenteras och slutligen kommer svårigheter och trender inom 

kundinvolverad tjänsteutveckling att presenteras. 

 

4.1. Tjänstedesignbyråer 

 

Tabell 6: Översiktlig presentation av de tjänstedesignbyråer som deltagit (Byström Öhrnell & Ekström, 
2016) 

4.1.1. Antrop 

Introduktion 

Antrop är en UX (user experience)- och tjänstedesignbyrå baserad i Stockholm som 

grundades 2001 och omsatte cirka 30 miljoner kronor år 2015. De arbetar med att skapa 

kundfokuserade organisationer och digitala tjänster åt företag och myndigheter så som AMF, 

IKEA, Spotify, Polisen, Skatteverket och Migrationsverket för att nämna några. 2015 

rankades Antrop som en av Sveriges två bästa digitalbyråer i klassen 25+ miljoner kronor 

utsett av REGI. Antrop har idag 30 anställda med olika befattningar, bland annat 

tjänstedesigners, strateger, UX-designers och beteendevetare. En av deras tjänstedesigners 

hade möjligheten att ställa upp på en intervju. (Antrop, u.å.)  

Det handlar om att ta sig an en problematik med ett öppet synsätt och att sedan genom 

med servicedesignmetoder skapa lösningar. Det handlar framförallt om att förstå vilka 

behov som kundens kunder har. – Anna 

Arbetsprocess och modell 

Antrop arbetar enligt bland annat en iterativ sexstegsmodell: project launch and business 

goals, User research, Analysis and visualization, Concept development, concept validation, 

och Design documentation and road map. Detta slutar med att de hamnar på en design som 

sedan kan itereras in i implementation och efter implementering. Det första steget innefattar 

ett möte med uppdragsgivaren för att bestämma vad projektet ska åstadkomma och resultera 



42 
 

i, för att sedan i steg två gå ut och träffa och förstå uppdragsgivarens kunder. Detta görs för 

att undersöka vilka behov och drivkrafter som kunderna har. När detta sedan är gjort 

sammanställs en syntes av insikterna som införskaffats i steg två och dessa visualiseras i steg 

tre. Baserat på de insikter som sammanställts i steg tre identifieras förbättringsområden för 

att tillgodose kundernas behov. Det ligger till grund för att utveckla koncept som sedan 

prototyptestas. Nästa fas består av att testa de koncept och prototyper som tagits fram på 

kund i en valideringsfas för att välja ut vad de ska gå vidare med. Ett projekt avslutas med en 

detaljering och eventuellt vidare projekt. De tidigare nämnda stegen är beroende av 

varandra, på så sätt att det är svårare att utveckla ett bra koncept utan en förståelse för 

kunden. De arbetar enligt namn/respondenten enligt någon form av branschstandard.  

Metoder 

Antrop arbetar främst med kvalitativa metoder för att få fram kvalitativ data för på så vis 

kunna skapa förståelse. Kundinvolvering finns med under hela projektets gång i olika former 

beroende på projektets syfte, vilken fas projektet befinner sig i samt hur kunder interagerar 

med tjänster. För att skapa förståelse och empati för kunders behov behövs kundinsikter. I 

researchfasen används ofta olika former av intervjuer, kundresor och observationer för att ta 

fram dessa. Det är viktigt att skapa förståelse för en tjänst i den kontext kunderna interagerar 

med den, vilket just intervjuer och observationer kan bidra med. När det gäller idégenerering 

sker det ofta i workshopform, för att sedan konceptutvecklas av Antrops kreativa team. För 

att på så sätt snabbt kunna skapa och testa prototyper. Dessa testas sedan i den kontext de 

är tänkta att användas i. 

Kunder 

De kunder som involveras är inte uttalat uppdelade utifrån en teoretisk utgångspunkt utan 

är baserat på olika behov hos olika grupper samt vad som ska göras inom projektet. De olika 

behoven ligger till grund för olika personas (en persona är en fiktiv karaktär som 

representerar olika användartyper). Ofta väljer de ut en persona som är viktigare än de andra. 

Detta innebär att det går att designa både för nybörjare och för experter. Det är bra att 

involvera potentiella kunder som aldrig använt en tjänst för att testa hur en tjänst används 

första gången och även mer erfarna kunders användning av samma tjänst.  

Vidare menade Anna på att kreativitet är personberoende snarare än att det hänger ihop med 

typ av kund eller vad kunden kan tänkas ha för behov. Detta leder till att det är upp till Antrop 

att möjliggöra kreativitet i de processer där kunder involveras. Som ett resultat av det 

resonemanget är inte kreativitet något urvalskriterium för vilka kunder som ska involveras. 

Metodvalen måste anpassas efter de som involveras i processerna för att både de med 

extroverta och introverta processer ska kunna bidra. Extroverta personer ger uttryck för sina 

idéer när de tänker medans introverta personer måste fundera på problemen själva ett tag 

innan de uttrycker dem. 
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Kunder involveras individuellt eller i grupp beroende på vad projektets syfte är. Om det är en 

tjänst som kommer att upplevas i grupp, till exempel ett familjbesök på Legoland, då 

involveras kunderna gruppvis och vice versa vid individuella upplevelser. Återigen för att 

förstå interaktionen mellan tjänsten och kunderna i rätt kontext. De använder inte 

fokusgrupper, då det är svårt att skapa förståelse och empati och då passar inte större 

gruppformat. En anledning till att inte använda sig av gruppformat är att individer i grupp 

kan påverka varandra samt att effekter av eventuell gruppdynamik kan påverka datan som 

samlas in. Gruppaktiviteter kompletteras dock med djupintervjuer för att diskutera 

insikterna och nå en djupare förståelse.  

De kunder som involveras har motiverats att delta främst på grund av att de i slutändan 

kommer få en bättre tjänst och service. Att även få vara med och påverka är en stor drivkraft 

hos många, men i vissa fall används även enklare gåvor som en motivation och då i form av 

till exempel ett par biobiljetter. Oftast upplevs dock löftet/lockelsen om att få en bättre tjänst 

och service som en tillräckligt stor motivation för att delta och få säga sitt att gåvor inte 

behövs. 

Slutresultat 

Alla idéer och all den information som samlas in under processens gång klassificeras och 

värderas utifrån olika modeller, beroende på syftet med projektet. Detta kan till exempel vara 

kundnytta mot genomförbarhet satta på varsin axel. Beroende på om det som ska göras är 

inkrementellt eller radikalt kan nytänkande och traditionell användas som klassificeringar. 

Om det är en inkrementell förändring eller något radikalt som ska göras beror på 

uppdragsgivaren. 

Ett lyckat kundinvolveringsprojekt innebär att något blir lanserat som förändrar vardagen 

positivt för slutkunden. Det innebär även att mätbara värden så som exempelvis kundnöjdhet 

och tjänstekvalité förbättras. Även organisationen i sig förändras på sådana sätt som kanske 

inte går att mäta. Detta på grund av att projektet även innefattar organisationsutveckling för 

att kunna stödja de lösningar som arbetas fram. Det sätter igång processer och sätt att tänka 

på kunder som lever vidare även efter ett projekts slut. De anställda hos organisationen blir 

klokare och mer kunniga. 

4.1.2. Doberman 

Introduktion 

Doberman är en tjänstedesignbyrå även den baserad i Stockholm, de startade 1998 och hade 

en omsättning på 63,5 miljoner kronor år 2014 (AllaBolag, 2016a). De arbetar med att hjälpa 

företag och myndigheter att ta relevanta idéer till färdig produkt som i sin tur levererar 

ultimata upplevelser (Doberman, 2016). Ett axplock av deras uppdragsgivare är Apoteket, 

Boxer, Ericsson, Sveriges Riksdag, Naturvårdsverket och Folksam. Doberman har under åtta 

år varit rankade topp tre i kategorin årets digitala byrå och även vunnit Titanägget. De har 
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runt 70 anställda med blandade bakgrund och befattningar, varav en av dessa, en 

tjänstedesigner hade möjligheten att ställa upp på en intervju. 

Arbetsprocess och modell 

Doberman arbetar utifrån en sexstegsmodell som innefattar en initieringsfas, insiktsfas, 

designfas, konceptutveckling, testning, och lansering. Den första fasen består av ett 

uppstartsmöte där målet med projektet bestäms men även hur det ska följas, vilka som ska 

ingå i projektet samt hur arbetet ska gå till. Just teamuppsättningen är väldigt vitalt här och 

är viktigare än sammansättningen av eventuella kundgrupper eftersom de arbetar intensivt 

med varandra. När alla dessa ramar är satta går de vidare till steg två, insiktsfasen. Här 

handlar det om att förstå uppdragsgivaren. Hur ser deras utmaningar ut, vilka är deras 

intäktskällor, vad har de lyckats eller misslyckats med tidigare. Ibland kan de även få tillgång 

till kvantitativ data från uppdragsgivaren för att få ett underlag till förståelsen. När de 

kunskaperna är inhämtade kan de gå vidare och försöka förstå uppdragsgivarens målgrupp 

och kunder, och på så sätt undersöka vad de tycker och upplever tjänsten.  

Därefter väntar det tredje steget, designfasen. Här sätter teamet på Doberman upp hypoteser 

kring vad som verkar vara problemen och möjligheterna utifrån de inhämtade insikterna. 

Utifrån det börjar de sen designa med möjligheterna som utgångspunkt. I steg fyra, 

konceptutvecklingen, börjar de designa olika konceptutforskningar som de sedan i steg fem 

testar mot användarna. Därifrån fram till lansering träffar de sin uppdragsgivare så mycket 

som möjligt för att visa hur designprocessen ligger till och för att få feedback. I det sista steget 

sker lanseringen av tjänsten. Dock behöver detta inte innebära slutet eftersom det ofta är en 

pågående process där antingen Doberman eller uppdragsgivaren själv fortsätter att bygga 

vidare. Modellen som de arbetar utifrån är ingen specifik teoretisk modell men eftersom de 

flesta anställa har någon form av akademisk utbildning har modellen snarare vuxit fram som 

ett resultat av deras kunskaper och deras erfarenheter inom branschen. 

Doberman anser att det är bra att involvera kunder och att det är möjligt att använda i alla 

faser. Däremot menar den intervjuade tjänstedesignern att det inte alltid är en 

framgångssaga och att det inte alltid är de som upplever problemen som sitter på 

lösningarna. Det är därför designers finns, som vidare kan komma på bra lösningar på ett 

problem. Här har Doberman börjat gå ifrån den ”traditionella” kundinvolveringen och anser 

att kunder kan vara effektiva när det kommer till prioritering av problem, och till viss del 

även i testning. Det sker då främst i slutskedet när det finns något konkret att testa, eftersom 

det är svårt att testa på idéer och koncept. 

Metoder 

Inom de olika faserna använder Doberman olika slags metoder beroende på syftet med 

projektet. De är mestadels kvalitativa och kan vara allt från djupintervjuer och kundresor till 

mer lekfulla metoder. Det viktigaste är dock att vara med och använda metoder i tjänstens 

kontext. På så vis kommer de i kontakt med tjänstens touchpoints och får en bild av hur 
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interaktionen mellan användarna och tjänsten går till, själva upplevelsen. De använder även 

customer experience maps för att se vad som är bra och dåligt med en tjänst. 

Kunder 

De kunder som involveras baseras inte på någon tydlig teoretisk uppdelning utan en 

målgruppsanalys och segmentering görs inför alla deras projekt. När det gäller 

uppdragsgivare med breda tjänster som tilltalar många är det viktigt att träffa många olika 

användargrupper och kunder. Utifrån intervjun framkom det att respondenten anser att 

huruvida en kund är en early adopter eller inte har ingen större inverkan på ett projekt 

eftersom det i slutändan bara handlar om att ta fram en bra tjänst. Det kan snarare vara mer 

relevant att involvera kunder med mer eller mindre kunskap och erfarenhet av tjänsten eller 

uppdragsgivaren. Angående kreativitet bland kunder är det snarare någonting som 

Doberman skapar förutsättningar för istället för att det är en egenskap som kunder måste ha 

för att bli involverade. 

Kundinvolveringen sker både individuellt och gruppvis men när det kommer till ”vanliga 

svenssons, tycker jag nästan det är sämre” (Beatrice) att arbeta med grupper. Detta beror 

på gruppdynamiken och att vissa tar mer plats än andra och att datan blir otydlig. De 

gångerna gruppformat används är gruppsammansättningen viktig för att minska negativ 

gruppdynamik och Doberman arbetar för att göra det bekvämt för alla deltagande. När 

kunder generellt sett involveras brukar deras motivation inte vara några problem. Många 

finner en egennytta i att vara med och förbättra en tjänst och uppskattar att de blir tillfrågade 

om deras åsikt.  

Slutresultat 

De idéer och information som kommer fram under en kundinvolveringsprocess brukar 

analyseras för att sedan kategoriseras i mer klassiska kategorier. Det är dock relevant att 

under projektets gång fundera över genomförbarheten och nyttan med idén. Vidare är 

idéerna som kommer fram är oftast inga direkta innovationer, utan snarare behov utifrån ett 

problem. Huruvida det som kommer fram i slutfaserna är inkrementellt eller radikalt beror 

på vad som har bestämts i början. Har en radikal inriktning valts nöjer sig inte Doberman 

med ett inkrementellt slutresultat. Däremot försöker Doberman pusha inkrementella idéer 

mot mer radikala lösningar då det är så de vill arbeta. 

En lyckad kundinvolvering kännetecknas av att de har identifierat de viktigaste problemen 

och hur de kan lösas. Huruvida lanseringen är lyckad beror däremot på många andra 

aspekter också än bara kundinvolvering, bland annat hur realisationen av lösningen ser ut. 

Det är dock svårt att mäta effekterna av kundinvolvering. Även fast tjänstekvalitén, 

kundnöjdheten och lönsamheten förbättras är det svårt att mäta just den relationen. 

Däremot gör kundinvolvering Doberman till bättre designers, vilket då leder till att 

matchningen till kundens behov blir bättre, vilket förbättrar resultatet. Viktigt att nämna är 

att en kundinvolveringsprocess ofta startar kulturförändringar inom uppdragsgivarens 
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organisation. Ofta fortsätter de arbeta på samma sätt efter projektets gång och Doberman 

hjälper de att komma in på designtänkarspåret.  

4.1.3. Transformator Design 

Introduktion 

Transformator Design är ett servicedesignföretag som arbetar med strategisk servicedesign 

(Transformator Design, u.å.). Företaget grundades 1998 och har idag 38 stycken anställda 

med en omsättning på cirka 30 miljoner kronor (AllaBolag, 2016b). De har klarat kraven för 

DI Gasell både år 2013 och 2014 samt kvalat in på Veckans Affärers lista över Superföretag 

år 2014 och 2015. De har arbetat med företag och myndigheter som Arbetsförmedlingen, 

Systembolaget, Pfizer, Handelsbanken och Bolagsverket. Det genomfördes två stycken 

entimmes intervjuer med en senior tjänstedesigner och en strateg och verksamhetsdesigner.  

Vi hjälper organisationer att förstå deras slutkunder, hur de upplever tjänsten, vad de 

behöver, vad de har för drivkrafter, varför de gör som de gör. Hela organisationer, alla 

medarbetare, behöver förstå sina kunder, för att får saker att hända, få saker att 

förändras. Alla agerar utifrån vår egen världsbild - tills vi får förståelse för att någon 

annan kan uppleva saker annorlunda. Ingen organisation vill ju misshandla sina 

kunder, men det är ganska många som gör det ändå. – Caroline 

Arbetsprocess och modell 

Transformator arbetar efter en iterativ process i form av loopar. Oftast väljer Transformator 

att börja med blankt papper och inte ta del av data från uppdragsgivare för att på så sätt själva 

förstå vad som är viktigt och inte tolka in något, dock inleds oftast arbetet av ett 

uppstartsmöte där organisationens medarbetare får sätta sig in i kundens skor och berätta 

för varandra, och Transformator, hur de uppfattar att kunderna upplever tjänsten och att 

vara kund på företaget. Loopen som Transformator arbetar efter innefattar fyra steg: 

kundinteraktioner, kundinsikter, idégenerering, och triggermaterial. När de har gått igenom 

loopen en gång börjar de om med nya kundinteraktioner, detta upprepas vanligen tre till fyra 

gånger. Kundinteraktioner går ut på att prata med kunder och förstå dessa på djupet och ta 

reda på vad kunderna tycker och varför de tycker som de tycker. Kundinsikter är en analytisk 

fas där kunders behov, drivkrafter och problem identifieras och sammanställs, även 

möjligheter för företaget tas fram här. De kundinsikter, problem, och möjligheter som tas 

fram under analysen ligger till grund för idégenerering och framtagning av lösningar. 

Triggermaterial, visualisering av steg tre, tas fram för att trigga igång samtal, reaktioner och 

förståelse för hur väl idéer på lösningar möter kundernas behov. Detta är även det material 

som ligger till grund för nästa loop. Mellan alla dessa loopar har de workshops med 

organisationens medarbetare, som på så sätt får känna sig involverade genom att ta del av 

kundinsikterna och vara delaktiga i idégenerering.  

Utöver de fyra stegen i loopen finns implementering och transformering efter att en lösning 

tagits fram. Anledningen till att de arbetar iterativt och går igenom sin loop flera gånger är 
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att det inte är säkert att det blir rätt första gången, förståelsen för kunderna fördjupas för 

varje gång och lösningen förfinas. Att utveckla något efter bara en loop kan leda till att fel 

lösning utvecklas, en risk som minimeras när processen upprepas. Clara förklarade varför 

deras arbetssätt ser ut såhär, i citatet nedan: 

Att arbeta iterativt, är en grundförutsättning i designarbetet. Om man använder sig av 

användardriven design så är det ju ett iterativt arbetssätt. – Clara 

Metoder 

Transformator använder sig av kvalitativa metoder så som intervjuer, observationer, och 

kundresor. Intervjuerna sker alltid individuellt och är av typen semistrukturerade 

djupintervjuer. Dessa kan utföras både i personliga möten och via telefon, men ju närmare 

en färdig lösning man är desto bättre är ett personligt möte. Prototyper testas och samskapas 

med kund i form av triggermaterial för att få ut mer insikter från kund. De använder sig inte 

av några gruppmetoder gällande kunder så som fokusgrupper då de vill fokusera på en 

person. Detta då de vill få fram drivkrafter och behov vilket är effektivare vid individuella 

möten, och i grupp kan även personer påverka varandra vilket är något de vill undvika. 

Enkäter förekommer inte heller men kan ligga till grund för en frågeställning om 

uppdragsgivare kommer och har utfört en sådan. Efter sista loopen och när arbetet går vidare 

mot implementering används tjänstekartor för att förstå hur kundens resa i användandet av 

tjänsten påverkar de interna processer som ska leverera tjänsten. “Ja, därför att det är ju 

människan som ska använda men också leverera tjänsten som vi behöver förstå” 

(Caroline). 

Kunder 

De kunder som involveras bestäms tillsammans med uppdragsgivare, och sen försöker de få 

spridning i urvalet i relevanta faktorer så som geografi, kön och ålder. De vill få olika 

perspektiv på tjänsten, både från kunder som använder tjänsten idag och även de som inte 

är kunder idag för att få en bredare förståelse. Genom att involvera icke-kunder kan de förstå 

varför de valt att inte bli kund där och även få in erfarenheter dessa besitter från 

konkurrerande tjänster. Syftet påverkar dock inte valet av kunder som involveras. Kunskap 

om en tjänst är inget de anser vara viktigt, utan det kan vara en tillgång att prata med någon 

med mindre eller ingen kunskap, för att då få insikt om de behov som finns när man är ny 

eller har ett annorlunda förhållningssätt till en tjänst. All kunskap som en kund kan bidra 

med anser de vara viktig. ”Jag tycker all kunskap som kund förmedlar är väldigt användbar 

/.../ de beskriver ju någonstans nånting som är viktigt för en människa” (Clara). För att få 

relevanta insikter är det viktigt att involvera kunder som nyligen använt tjänsten. Just 

erfarenhet, att ha upplevt en tjänst, väger tyngre än att ha kunskap om den samma. 

Skillnader i kreativitet är inget som utmärker sig mellan olika kundtyper, utan är mer 

beroende på person och personens intresse i problemet som behandlas. Kreativitet och 

idéskapande är något som möjliggörs av Transformator när de intervjuar kunder och de får 
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tänka på och belysa sina egna problem. Den kreativa processen kan även sättas igång av att 

de visar triggermaterial, vilket ger kunderna något att förhålla sig till. De involverade 

kunderna lockas på så vis att vara kreativa i dessa situationer. 

När det kommer till att motivera kunder att vara med brukar det ofta inte vara några större 

svårigheter. De flesta motiveras av att ett företag vill höra deras åsikt och ger de möjligheten 

att påverka. Ofta ser de även att det finns en egen vinning i att vara med och utveckla tjänster 

de själva använder. Detta kan bero på att de känner sig involverade och har en relation till 

företaget eller myndigheten. Som tack för hjälpen brukar de få en eller två biobiljetter, men 

det är ingenting som ligger till grund för deras deltagande då det är något de får reda på 

efteråt.  

Att involvera organisationernas medarbetare är vitalt för att kunna skapa den bästa 

lösningen för både kunder och organisation. Medarbetare involveras då i samskapande 

workshops. Ofta är stora organisationer ganska starkt indelade i professioner eller 

avdelningar med liten eller ingen kontakt och dialog mellan varandra. I WSs där 

representanter från alla delar av kundens tjänsteupplevelse träffas kan medarbetare som 

kanske inte pratat med varandra tidigare mötas och diskutera, och på så vis förstå de olika 

delar i processen som en kund går igenom och hur de själva bidrar till upplevelsen som 

helhet. På det sättet kan till exempel medarbetare från det första och det sista kundmötet 

dela kunskaper och ha en dialog. För att medarbetarna ska få en ännu bättre förståelse för 

deras tjänst kan de även skickas ut på kundresor för att prova tjänsten själva. 

Slutresultat 

Idéer och informationen som samlas in ställs upp och jämförs, på så sätt att eventuell 

kundnytta ställs mot genomförbarhet från uppdragsgivarens sida. De arbetar inte med 

kartläggning av idéer och information utan tar fram kundinsikter och behov som sedan 

presenteras för uppdragsgivaren, då de inte frågar kunder efter lösningar utan efter vad de 

behöver. På så sätt så får de fram behoven som sedan kan lösas genom utvecklingar och 

innovationer vilka de lämnar lösningsförslag på. För Transformator leder det oftast till 

inkrementella innovationer, små och ständiga förbättringar 

En lyckad kundinvolvering innebär att de har förstått hela kundens resa och förstå när i resan 

som företaget tappar kunden och att i slutändan få en sammanhängande resa. Då kan kunden 

mötas på bästa sätt genom att interna och externa drivkrafter matchas. Behoven de har funnit 

har på ett framgångsrikt sätt förmedlats till organisationen. Resultatet av detta leder sen till 

en ökad kundnöjdhet och tjänstekvalité vilket deras uppdragsgivare har mätt och sett 

positiva utvecklingar på, även om det kan vara svårt att ta fram konkreta mätetal för det. 

Även lönsamhet har ökat som ett resultat av kundinvolveringen och kundfokuset. 

 Ofta går ju kundnöjdhet och lönsamhethand i hand, det är ju det man (organisationer) 

oftast är lite rädd för, att kundnöjdhet och lönsamhet inte kan gå ihop men så som vi 

ser på det så går det verkligen ihop. Nöjda kunder kommer tillbaka, och kostar också 

mindre i form av reklamationer och upprepade samtal till kundtjänst t.ex. - Clara 
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Efter ett projekt förändras synen på kunder hos vissa uppdragsgivare som fortsätter att 

arbeta internt med kundfokus och helhetssyn på sin organisation. Den här utvecklingen är 

även något som Transformator har som målsättning med sitt arbete. Vi vill få organisationer 

att lämna ett suboptimerande styre av och synsätt på sin organisation - att tänka på sin 

organisation som en samling silos och att arbeta för förändringar inom sin egen silo utan att 

tänka på påföljderna för kunder och medarbetare i andra silos.  

4.1.4. Usify 

Introduktion 

Usify är ett företag som erbjuder tjänster inom användarcentrerad design. Företaget 

grundades 2004 och finns idag på två orter, Stockholm och Linköping (Usify, u.å.). De har 

24 stycken anställda med roller som sträcker sig från programmerare till 

interaktionsdesigners, och hade 2014 en omsättning på ca 21 miljoner kronor (AllaBolag, 

2016c). Usify har arbetat med bland annat Post- och Telestyrelsen, Tillväxtverket, 

Landstinget i Östergötland, Secmaker och Previa. På Usify har en intervju om en timme 

genomförts med en av deras anställda med titeln service design lead, personen leder arbetet 

de gör inom tjänstedesign. 

Arbetsprocess 

Usify arbetar efter en modell skapad av British Design Council kallad Double Diamond som 

de har anpassat och arbetar efter, processen är iterativ i sin karaktär. De två diamanterna har 

två faser, en divergerande och en konvergerande. Ett projekt börjar med en brief av en 

uppdragsgivare och går sen i den första diamanten, förstå, vilken består av faserna utforska 

och analysera, vilket genererar en behovsbeskrivning. I divergensen arbetar de 

kundcentrerat för att förstå kunderna, men även att läsa på om vad andra har gjort för att 

bygga upp så mycket kunskap om ämnet som möjligt. Det handlar om att förstå kunders 

värld. Analysfasen, eller konvergensen, är en avsmalnande analys som sker i ett par 

omgångar för att komma fram till det faktiska problemet. Beroende på om de vill ha data 

direkt från uppdragsgivaren om kunder kan de få den datan om de ber om den. 

Efter den första diamanten genereras en behovsbeskrivning och ett möte med 

uppdragsgivare sker för att bestämma hur projektet ska se ut när det går framåt. Den andra 

delen av diamanten, skapa, består av idégenerering och att prototypa och renderar ett 

designförslag. Idégenerering sker under större delen av divergensen för att sedan övergå till 

att bygga prototyper och samtidigt utforska. I mitten på diamant två övergår det till testande 

för att komma fram till ett förslag på en lösning. Förutom i analysfasen så är kunder 

involverade hela vägen. 

Metoder 

Usify arbetar övervägande med kvalitativa metoder med intervjuer som hjärtat i vad de gör 

och ofta sker i koppling till annan metodik. Andra kvalitativa metoder de använder är bland 

annat observationer. Workshops används i co-creation/co-design syften där både kunder och 
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uppdragsgivares anställda arbetar tillsammans så att bådas perspektiv kommer fram. 

Kvantitativa metoder sker i utforskningsfasen i form av till exempel benchmarking. Valet av 

metod handlar dock mer om individen som ska utföra den vilket visar sig i citatet på nästa 

sida. 

Om det handlar om att få fram empati, för det pratar vi mycket, då måste jag göra det 

på sättet som passar mig. Det är inte så att jag kan säga att det finns rätt eller fel. – 

David 

Kunder 

Vid början på ett projekt vid möte med uppdragsgivare bestäms vilka målgrupper som finns. 

Ibland bistår uppdragsgivaren med dessa då de vet vad de har för kunder. Men om dessa är 

baserade på marknadsföringsenkäter och demografi och inte behov så fungerar dessa inte. 

De arbetar inte efter till exempel med von Hippels lead user-metoder, och David har aldrig 

hört någon använda dessa teoretiska begrepp. Det finns ingen relevans i att göra teoretiska 

uppdelningar av kunder som konsult. De kunder som ska involveras i projekten bör kunna 

bidra med fler perspektiv. De som inte använt tjänsten och är på väg att använda den, samt 

de som nyligen gått igenom tjänsten. De som inte använt tjänsten kan bidra med den 

informationen de skulle vilja ha, och de som har gått igenom processen kan bidra med vilka 

utmaning som fanns och vad de vet idag som de önskar fanns då. 

Kreativitet hos kunder är inget som ligger till grund för urval av vilka som ska involveras, 

utan det är upp till Usify att möjliggöra kreativitet hos de involverade. Om en grupp i en 

workshop inte är kreativ så ligger inte felet i gruppen. Däremot så finns det människor som 

är mer vana vid att använda sin kreativitet. Grupperna modereras på ett sätt att alla får 

komma till tals. 

Det handlar, alla människor är kreativa. Alla människor tror inte dom är kreativa, det 

finns inte en människa som inte får idéer väldigt ofta. Sen handlar det om hur van och 

trygg man är att släppa fram dom, och det är det som är vårt jobb att skapa en värld 

där folk vågar släppa fram sina idéer. – David 

Kunder involveras, beroende på vart i processen projektet befinner sig, individuellt eller på 

gruppbasis grundat i medvetna val. I början på ett projekt när kunder intervjuas sker det 

alltid individuellt med reservationer för situationer där individuella intervjuer inte fungerar. 

När det sker på gruppbasis sätter de själva ihop grupperna så att det passar syftet. Det kan 

finnas saker att vinna på att ha både homogena och heterogena grupper för att ha 

diskussioner om olika perspektiv. 

Genom att förklara varför de gör vad de gör brukar räcka som motivation för att få kunder 

att delta. Kunderna uppskattar att företag intresserar sig för att lyssna på vad de har att säga 

om deras tjänster och att de blir sedda och får vara med och påverka. De kan även vilja 

framföra en väldigt specifik åsikt och deltar därför på grund av det. Som tack för att de har 

deltagit brukar de erbjudas en eller två biobiljetter, något som inte alla dock accepterar. De 
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anställda är en viktig grupp att involvera genom att intervjua för att förstå deras perspektiv. 

De involveras även i co-creation/co-design workshops för att säkerställa att de anställda 

kommer vilja arbeta med lösningarna som tas fram. 

Slutresultat 

Idéer och information som framkommer under kundinvolvering klassificeras inte efter några 

teoretiska uppdelningar utan efter två frågor för att undersöka om en idé är värd att 

genomföra eller inte. Kan det ge någon nytta för någon om det produceras? Är folk beredda 

att betala för den nyttan? Det handlar om idéer och problem från folk som är experter på ett 

problem eller område och då spelar inte typen av innovation någon större roll. Om 

slutresultatet blir en innovation eller ett behov som måste lösas genom att innovera beror till 

större del på hur övningen i fråga är upplagd, men vad som framkommer är behov och vad 

David kallade ett innovationsembryo. Vad som oftast framkommer som ett resultat av 

användarcentrerad design är inkrementella innovationer då idéerna kunder kommer fram 

till i grunden är baserade på vad de redan känner till och kommer därmed inte ge radikala 

innovationer. 

Men att faktiskt kunna förbättra för folk i deras vardag som är min drivkraft och då 

räcker inkrementell ganska bra så, jag vet att det är en stor fråga akademiskt men som 

praktiker. – David 

Som ett resultat av det nyss förda resonemanget, och det faktum att de har återkommande 

kunder, spekulerade David i att kundinvolvering och kundfokus faktiskt resulterar i ökad 

kundnöjdhet, tjänstekvalité, och lönsamhet. Problemet ligger i hur en mätning av ROI på 

kundinvolvering och kundfokus ska gå till, förståelsen för dessa faktorer ökar dock väldigt 

mycket. 

4.1.5. Syntes och utveckling 

Eftersom studiens syfte var att undersöka kundinvolvering i praktiken visades en 

syntesmodell av de faser som brukar ingå i tjänsteutveckling och kundinvolvering, modellen 

finns tillgängligt i bilaga 2.  

När de intervjuade på tjänstedesignbyråerna tillfrågades om syntesen stämmer överens med 

verkligheten svarade alla att alla olika delar och element bör ingå. Däremot hade de en del 

kritik mot modellens utformning. Dels att strukturen av modellen nödvändigtvis inte 

stämmer överens med hur de arbetar, då deras arbete sker iterativt och parallellt och inte 

sekventiellt vilket de inte tycker framkommer i modellen. Allmän kritik riktades mot att 

modellen har mycket kvarlevor av produktionstänk, idécentrerad och inifrån och ut, och att 

arbeta enligt vattenfallsmodeller. Att arbeta efter en sådan metodik är ineffektivt, dyrt, och 

krångligt, och något som de har gått ifrån till förmån för iterativa, agila, och korta sprintar. 

David går så långt som att säga att det som för dem kan vara ett helt projekt, och en viktig del 

i iterativa processer, i en produktionslogisk modell oftast skulle kallas för enbart en förstudie. 
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Och det är ju det, dom tankarna är ju service logic, service dominant logic, vad man nu 

kallar det, har ju inte så mycket hunnit och sägas i sånna här modeller. – David 

De riktade även kritik mot att modellen började på fel ställe, kundinsikter bör ligga först efter 

att ett projekt har startats upp då förståelse av problemet inte syns. Kundcentrering måste 

även visualiseras enligt Anna, och Clara ansåg att en människa borde sättas in i modellen för 

att förstå vem det görs för. Vad som i modellen kallas för analys bör heller inte enbart ses 

som något internt finansiellt, utan att i analys ingår att analysera kundinsikter, design, och 

idéer.  

På Transformator ansåg de att de har kommit fram till vad som för dem är en best practice 

att arbeta med kundinvolvering. Caroline beskrev en best practice som en process om fyra 

steg: hämta data från kund, analysera datan, ta fram idéer, och testa och utvärdera för att 

sedan iterera. ”Ska man vara sjukt konkret så tycker jag det här med kundinvolvering, det 

handlar egentligen faktiskt bara om att ut och våga fråga, och framförallt lyssna på 

kundernas upplevelser” (Caroline). 

Alla fyra tjänstedesignbyråer hävdade att deras metodik för kundinvolvering i 

tjänsteutveckling är applicerbart av tillverkande företags produktutveckling. Anna och 

Beatrice menade på att det mer handlar om designprocessen. ”Att tänka designprocess det 

känns ju väldigt applicerbart oavsett fält egentligen” (Beatrice). David menade att det 

handlar om en grundinställning om hur man angriper saker och att det kommer påverka allt 

som görs och att tjänsteutveckling borde titta mer åt design rent allmänt. Caroline höll med 

och vill trycka på att det till och med är mycket viktigare när det gäller tjänster, då kunden är 

medproducent och därmed utsätts för hela tillverkningsprocessen, vilket en produkt inte gör 

på samma sätt. 

Det gör ju inte en död materia, den kan ju ligga och vänta och vara bortglömd eller vad 

som helst, den lider ju inte. Men det gör ju kunden i tjänster. – Caroline 

4.2. Tjänsteföretag 

 

Tabell 7: Översiktlig presentation av de företag som deltagit (Byström Öhrnell & Ekström, 2016) 

4.2.1 Nordea 

Nordea är den största finanskoncernen inom Norden och Östersjöregionen (Nordea, 2016). 

De bankträd som idag är Nordea grundades för 200 år sedan och har idag runt 32 000 

medarbetare, de går sedan 2001 under varumärket Nordea. Deras målsättning är att alla 
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deras kunder ska nå sina mål och de arbetar ständigt med att bli bättre på att hjälpa sina 

kunder. De har runt 11 miljoner kunder varav 600 000 företagskunder. Inom Nordea finns 

enheten Experimentation & Learning, varvid en anställd hade möjligheten att delta i vår 

studie och bli intervjuad. Här arbetar de bland annat med att ”identifiera fintech startups 

och idéer med kraftigt förändrings- och marknadsvärde” (Erik). 

Arbetsprocess 

Nordeas arbetsprocess är relativt sekventiellt där delarna inom faserna de genomför går i ett 

led. Efter en fas måste resultatet utvärderas och beroende på utfallet går de vidare till nästa 

fas eller så börjar sekvensen om. De arbetar normalt sett enligt fem faser. Förstadier 

bestående av behovsinventering, marknadsbevakning, eller problembeskrivning. Detta följs 

sedan av en grov lösningsbeskrivning vilket Nordea oftast gör på egen hand för att sedan 

involvera kunderna i utformningen av en mer granulär lösningsbeskrivning. Efter det 

övergår processen till att UX-testa en mer eller mindre färdig lösning för att hitta fällor i 

flödet eller att kundförståelsen sitter. Innan lansering görs pilottester på en begränsad 

användargrupp där support, instruktioner, distribution med mera överses. Eftersom det har 

med kundstyrd utveckling att göra måste faserna loopa för att relevanta och bra resultat ska 

komma ut från ett projekt. Det som är viktigast i en sådan här process är förstadierna, vilka 

är behovsinventering, marknadsbevakning eller problembeskrivning men en grov 

lösningsbeskrivning. Utvärderingen av respons från kunder bör följa korrekta statistiska och 

psykotekniska metoder för att vara relevant. 

För att få in relevant data brukar ungefär 30 % av informationen bestå av svar från kunder 

och 70 % av kundstatistik, beroende på syftet och vad det är de ska testa. Nordea brukar även 

använda sig av statistik från kundombudsenheten och träffar med bland annat kundtjänst 

och andra supportenheter. 

Metoder 

De metoder som brukar användas inom ett utvecklingsarbete med kundinvolveringsfokus 

beror på behovet, vad det är de vill komma åt och vad det är som ska utvecklas eller förändras. 

Exempel på metoder som Nordea brukar använda sig av i sådana här situationer är 

djupintervjuer, kundpaneler, con-joint, UX-testning samt användningsgrad och generell 

nöjdhet. Erik menar att de metoder som är lämpligast för att få fram latenta behov är 

djupintervjuer, kundpaneler, användargrad och generell nöjdhet. Utöver det använder de 

informationen de har tillgänglig från sin support samt vanliga kundproblem. 

Kunder 

För att komma fram till användbar data är det viktigt att involvera rätt sorts kunder. Nordea 

gör olika uppdelningar för att få till ett relevant urval för syftet och försöker få det så 

representativt som möjligt utifrån en tänkt kundgrupp. Eftersom de ofta försöker bygga 

någonting som passar de mer allmänna behoven är det därför viktigt att de får till en vanlig 

sammansättning av konsumenter runt om i norden.  
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Vidare menade Erik att kreativitet är ett svårt kriterium att ha eftersom många inte vet vad 

som behövs eller kan utvecklas. Det kan vara svårt att föreställa sig någonting, men om det 

är möjligt att ta fram någonting som ligger nära ens riktiga upplevelse idag eller något som 

är mer påtagligt är möjligheterna större att vara kreativ. Erik trodde även att det framförallt 

gäller inom banktjänster efter de flesta är traditionella. Om det är via någon metod som 

kreativitet möjliggörs är det inom djupintervjuer ”men ofta är kunder väldigt okreativa när 

det kommer till finansiella lösningar” (Erik). Förutom djupintervjuer som är en individuell 

metod används även gruppbaserade metoder. Här är gruppsammansättningen viktigt och då 

är det viktigt att försöka skapa så blandade grupper som möjligt utifrån kön och ålder 

etcetera, för att datan inte ska bli skev. Risken med för stora grupper är att tunghäfta kan 

uppstå för vissa eller att någon dominerar samtalet. Är gruppen runt fem, sex stycken 

deltagare brukar det fungera bra och moderatorn kan hantera gruppen. 

Det minsta problemet med kundinvolvering verkar vara att motivera kunder att delta. Oftast 

räcker en emotionell motivation väldigt långt, att de får vara med och påverka en 

kundupplevelse som kommer påverka många andra kunder. Andra motiverande anledningar 

kan vara en problemstyrd motivation där personen har möjlighet att lösa eller avlägsna ett 

problem för dem. En tredje motiverande anledning kan vara en belöningsstyrd, vilket 

innebär att personen får betalt i någon form. Nordea har använt sig av alla tre varianter och 

en vanlig gåva brukar vara en biobiljett. Oftast räcker det dock med det faktum att de har 

möjlighet att kunna påverka. 

Resultat av kundinvolvering 

Mycket av den information och idéer som kommer fram utifrån en kundinvolveringsaktivitet 

är både nya, genomförbara och värdefulla i Nordeas ögon. I vissa fall kan en idé vara väldigt 

värdefull men inte genomförbar och utifrån det krävs det någon form av klassificering av det 

som Nordea tar del av. Oftast är det inkrementella innovationer som idéerna eller 

informationen leder till. Erik menade att det vid ett tillfälle har varit en kund som kom med 

en idé som ändrade deras tankesätt radikalt. 

Det som kännetecknar en lyckad kundinvolvering enligt Nordea kan sammanfattas i tre 

faktorer, transparent, opåverkad och tydlig. Transparensen handlar om att det är viktigt att 

kunden förstår vad det är som testas så att de inte ger fel svar. Detta gäller framförallt vid 

framtagningen av helt nya produkter som kunderna inte har sett. Att vara opåverkad innebär 

att kunden testar och bedömer det som ska bedömas. Tydligheten innebär att kunden förstår 

sin involvering för att återigen kunna ge rätt svar. Om dessa uppnås kan kunder uppleva att 

tjänstekvalitén förbättras och något som kundinvolvering kan resultera i är mer relevanta 

tjänster. Tjänstekvalitén beror dock på många aspekter och det är inte alltid en kund upplever 

en förbättring inom tjänstekvalitén eftersom de förväntar sig att det ska vara på det sättet. 

Någonting som inte ändras är utvecklingstiden av en tjänst, men Erik menar att produkten 

eller tjänsten blir mer rätt i slutändan, vilket är det viktiga. Det kan dock leda till både högre 

kundnöjdhet och lönsamhet. 
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4.2.2. Scandinavian Airlines 

Introduktion 

Scandinavian Airlines (SAS) grundades 1946 då de tre företagen Det Danske Luftfartselskab, 

Det Norske Luftfarselskap, och Svensk Interkontinental Lufttrafik gick ihop (SAS, 2016). 

2015 omsatte SAS ca 40 miljarder kronor och hade ca 11 000 anställda (AllaBolag, 2016d). 

Vi har intervjuat en person som jobbar med allt som kunder möter ombord. 

Arbetsprocess 

SAS arbetar efter en fast produktutveckling- och implementeringsmodell som följer en 

väldigt tydlig process. Den innefattar control- och quality-gates som alla har tydliga 

stakeholders, och vid varje gate så kan ett projekt gå vidare, bestämmas att det ska göras om, 

eller läggas ner. Det är en iterativ process mellan alla gates och uppföljning och förberedelser 

sker under hela projektets gång. Kunderna involveras tidigt i insiktsfaserna och post-launch 

där det följs upp löpande. De har även direkt interaktion med ca 3000 kunder i månaden för 

att mäta diverse touch points i kundupplevelsen. Varje projekt ska ha business case och Key 

Performance Index (KPI) definierat. Processen med control gates, förberedelser inför beslut, 

business case, och KPI’er är densamma oavsett projektets storlek. 

Metoder 

SAS använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för kundinvolvering. I insiktsfasen 

är det djupintervjuer, djupanalyser och till exempel fokusgrupper som används. Även 

observationer och fall där de följer en kund från sitt hem ut till flygplatsen och med ombord. 

Vad gäller kvantitativa metoder så mäts olika KPI’er och touch points kontinuerligt. Metoder 

anpassas beroende på vad det är för omfång på projektet där de större projekten med 

organisatorisk påverkan säkerställs lite tydligare. 

Kunder 

Hur kunder ska involveras bestäms tidigt i ett projekt enligt SAS fastställda modell. Då SAS 

har ett lojalitetsprogram med över 4 miljoner medlemmar har det ett väldigt stort utbud av 

kunder de kan välja att involvera i sina projekt. Det innefattar de som flyger med SAS mer än 

150 gånger om året till de som flyger mer sällan, vilket gör att de försöker få en relevant 

spridning i kundinvolvering vad gäller insiktsfasen. Det kan vara väldigt brett till mer 

nischade projekt för specifika flyglinjer, de har alltid en väldigt tydlig bild av den målgrupp 

som de arbetar mot och involverar. De arbetar både internt samt med externa aktörer på den 

fronten. 

Både frekventa resenärer, mindre frekventa, så vi skapar en stor bredd. Men 

erfarenheten är att det behövs inte jättemånga, utan det är snarare den kvalitativa 

involveringen som ger mera insikter – Fredrik 

Deras kunder finner en egennytta av att delta när de blir tillfrågade och SAS upplever att det 

finns ett stort intresse av att delta. De behöver sällan motiveras då de flesta har åsikter om 
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någonting, och desto mer en kund reser med SAS desto mer åsikter har de som ett resultat 

av en större personlig koppling och involvering till tjänsterna och upplevelsen. Även 

anställda involveras i projekten då det är dessa som i slutändan ska leverera tjänsterna och 

produkterna. Dessa får även en roll där de följer upp och arbetar med produktmonitorering. 

Slutresultat 

Alla idéer och all den information som samlas in som ett resultat av kundinvolvering 

klassificeras och kategoriseras för att sedan kunna prioriteras så att de sedan kan arbeta mot 

att lösa så många insikter som möjligt. Olika insikter kopplas ihop till en struktur av 

leverensvariabler som sedan kopplas till kategorier, till exempel mat och dryckeskvalité eller 

serviceleverens för att sedan kunna följa upp på dessa under projektens gång. Mycket av 

deras sätt att arbeta, väldigt nära kund, leder till att de belyser kunders behov som ligger till 

grund för projekten som ligger framåt för SAS. Detta leder till att det oftast leder till 

inkrementella förbättringar och mer sällan radikala förändringar. Långsiktiga förändringar 

ingår i deras strategiska planer och är baserade på kundernas behov. 

Om ett kundinvolveringsprojekt har varit lyckat kommer det visas på i form av ökad 

kundnöjdhet och ett ökat försäljningsresultat. Det handlar om att sätta relevanta KPI’er och 

tidigt följa upp och mäta dessa. Deras kundnöjdhetsindex ökar vilket får antas visa på att 

deras kundcentrerade sätt att arbete leder till ökad kundnöjdhet. 

4.2.3. SEB 

SEB definierar sig själva som en relationsbank med syftet att skapa värde för sina kunder 

(SEB Group. 2016). De startade för 160 år sedan och har under de senaste åren arbetat mot 

ett tydligt kundfokus. De har ungefär 4 miljoner privatkunder, men är i huvudsak en 

företagsbank med 2 300 storbolagskunder, 700 Finansiella institutioner och ca 40 000 

småbolagskunder i deras huvudsakliga marknader, Norden och Baltikum. På SEB 

genomfördes en intervju Gabriel som jobbar inom avdelningen för Brand strategy & 

Development där de arbetar med kundinsikter på koncernnivå. SEBs arbete med en mer 

kundcentrerad affärsutveckling är relativt ny, och är något som de har arbetat mycket med 

några år tillbaka. 

Arbetsprocess 

SEB arbetar utifrån en modell bestående av fyra faser: Discover, Realize, Deliver, och 

Measure & Learn och överlag involveras kunder under hela projektets gång. Den första fasen 

handlar om att försöka förstå sina kunder, men inte enbart i deras användning av bankens 

tjänster. Det handlar om att förstå vad och hur kunderna gör i vardagen bortsett från de 

tjänsterna. Här involveras med andra ord kunderna för att verkligen kunna förstå dem. I den 

andra fasen, realize, har SEB då börjat få mer insikter och förståelse för hur deras roll kan 

vara i kundernas vardag, både som det ser ut just nu men även med eventuella förbättringar. 

För att bekräfta deras insikter involveras här kunder för att kontrollera att inget har 

missuppfattas. Deliver-fasen innefattar designarbete, utveckling och analys, och här brukar 
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kunder aktivt involveras i diverse tester. Därefter väntar Measure & Learn-fasen, där mycket 

handlar om att koppla tillbaka, både till projektet som sådant men framförallt till den 

löpande verksamheten när en tjänst har lanserats. Modellen är en blandning mellan en 

sekventiell modell och en iterativ. Arbetssättet i sig är iterativt men de olika delarna inom 

modellen är stegvisa men små för att snabbt kunna leverera enstaka bitar istället för stora 

projekt. Vidare bygger modellen troligtvis på ett Lean-thinking, det agila arbetssättet eller 

tjänstedesign som SEB arbetar mycket med. Med andra ord finns det säkerligen inslag av 

teoretiska grunder för modellen, men det är inte någonting som Gabriel är säker på. Däremot 

arbetar de efter tydliga principer så att alla driver och arbetar åt samma håll. 

Metoder 

Vilka metoder som används beror delvis på projektet som genomförs eftersom de skiljer sig 

en del. De metoder som brukar användas är bland annat kundresor, tjänstedesign som 

koncept samt kund- och testpaneler. De använder sig även utav intervjuer. 

Kunder 

De relevanta kunderna att involvera är de som SEB har definierat som deras ”target customer 

base”. På grund av det använder de sig inte av icke-kunder till dem. Däremot bygger valet på 

vilken typ av kund som projektet berör. Bara för att någon är kund hos dem behöver det inte 

innebära att just den kunden är rätt kund att involvera i ett sådant projekt. Därför använder 

de ett behovsfilter kopplat till deras strategiska målgrupp för att kunna välja ut lämpliga 

kunder. Erfarenhet och kunskap ligger som en indirekt faktor till valet då SEB har definierat 

sin målgrupp som kunder som är insatta i ekonomi och finanser. Därför är det vedertaget att 

deras kunder har kunskap och erfarenhet av SEBs tjänster. Ibland testar SEB mer innovativa 

lösningar eller utvecklingar som kanske är redo för marknaden om fyra, fem år. Då väljer de 

att använda sig av kunder som de tror ”kan tänka lite fritt och tänka i nya banor och ny 

teknik, som är väldigt digitalt ligger långt fram” (Gabriel). 

Kreativitet bland de involverade är inget som har utmärkt sig speciellt eftersom det är 

personberoende. På grund av det är det svårt att göra en segmentering utifrån ett 

kreativitetskriterium. Däremot menade Gabriel att det är väldigt många kreativa idéer som 

kommer fram från kunderna i jämförelse med anställda som ändå besitter en expertis kring 

banktjänster. 

När kunder involveras på gruppbasis är gruppsammansättningen någonting som SEB 

arbetar noga med. Den ska vara så representativ som möjligt utifrån deras målgrupp men det 

måste också finnas en viss spridning mellan kön och ålder eftersom människor har olika 

typer av behov. Ett exempel på det illustreras i det här citatet: ”Unga på väg ut i arbetslivet 

behöver andra lösningar än någon som är pensionär behöver” (Gabriel). 

Eftersom de som involveras är kunder hos SEB brukar införsäljningen av ett deltagande 

motiveras med en bättre tjänst. Utifrån det brukar kunderna vara intresserade och vill vara 

med och diskutera och det brukar därför inte vara några större svårigheter att hitta deltagare. 
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Dock är det viktigt att kunna visa på att kundernas deltagande var värt någonting för dem 

och att det kommer ett resultat av det. 

Resultat av kundinvolvering 

De idéer och innovationer som kommer fram ur ett kundinvolveringsprojekt klassificeras till 

viss del. Främst då inom de delar där ett mer systematiskt arbete med kundinvolvering har 

tagit fart. Där brukar sådant kunna prioriteras och kategoriseras på ett bra sätt, men överlag 

kan det förbättras. De idéer som genereras leder både till behovsinsikter som behöver lösas 

med en innovation, och till direkta innovationer. Det beror på arbetssättet och metoden som 

SEB väljer att arbeta utifrån i ett projekt. Ibland har de fått en kundinsikt som visar på ett 

behov av en förbättring av något slag, medan det i Discovery-fasen ibland uppkommer helt 

nya insikter om nya tjänster eller lösningar. Oftast är det dock inkrementella förbättringar 

som det leder till men Gabriel menade på att det ibland även sker radikala förändringar. Till 

exempel var deras portal gällande ändringen av avdragsrätten för pension en mer radikal 

förändring som de till och med fick diverse branschpriser för. Denna förändring berodde helt 

och håller på kundinvolvering och den kundresemetod som då användes. Den innovationen 

var ett exempel på vad en lyckad kundinvolvering kan leda till. Annars brukar en lyckad 

kundinvolvering kännetecknas av att företaget lyckas leverera någonting som är optimalt 

både för kunden och för företaget i sig. Det ska vara ekonomiskt optimalt för företaget och 

kunderna ska känna att "Shit, vilken bra lösning, det här var ju supersmutt. Det här vill jag 

ha!" (Gabriel). 

Ett resultat av en lyckad kundinvolvering kan vidare vara bättre tjänstekvalité och 

kundnöjdhet, och det var någonting som SEB märke av efter deras mer radikala förändring 

kring informationen kring avdragsrätten för pension. Sedan är det däremot svårt att mäta 

huruvida lönsamheten förbättras med hjälp av kundinvolvering men Gabriel tror att det finns 

ett samband. Det går bra för SEB och de stärker deras anseende på deras marknader vilket 

kan vara ett resultat av deras kundfokus och arbete med kundinvolvering. Det handlar trots 

allt om en filosofi och managementsätt som påverkar utvecklingsarbetet och det är viktigare 

än att direkt kunna mäta effekterna. 

4.2.4. Tele2 Sverige 

Introduktion 

Tele2 Sverige är en del av Tele2 som grundades 1993 och är en agerar i 

telekommunikationsbranschen (Tele2, u.å.). Sedan 1996 är Tele2 Sverige noterat på 

Stockholmsbörsen och omsatte drygt 13 miljarder kronor 2015 och har ca 1900 anställda 

(AllaBolag, 2016e). Inom studien gavs möjligheten att genomföra en entimmes intervju med 

en av deras anställda inom customer experience management som jobbar med 

kundupplevelser hos Tele2s alla varumärken och arbetar med ett konstant förbättringsarbete 

på bolaget utifrån ett kundperspektiv. 
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Arbetsprocess 

Tele2 Sverige arbetar med kundinvolvering enligt en metod de kallar Fem D, vilken i grunden 

är baserad på LEAN och Six Sigma och anpassat för att passa dem. Hela metoden är byggd 

utifrån ett kundproblem och består av fem faser. Dig, Design, Decide, Do, och Deliver. Dig 

går ut på att skapa en förståelse för ett grundproblem och skapa en problemformulering samt 

att ta reda på hur många kunder som berörs av det och på så sätt kvantifiera problemet. I 

design designas någon form av lösning, antingen om det är en helt ny tjänst eller en ny service 

för att göra något extra för en kund. Detta följs av decide för att bestämma vad som faktiskt 

ska göras för att sedan gå in i do, vilket är att utveckla och ta fram det som bestäms. Deliver 

innebär att det som utvecklats implementeras och följs upp på. 

Hela 5d-modellen är byggd utifrån ett identifierat kundproblem. Jag skulle även säga 

att potential finns med i modellen. Men allt bygger på ett eller annat sätt på kund från 

början, man kan inte hoppa det steget. – Henrik 

Metoder 

Tele2 Sverige arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Huvudsakligen förlitar 

de sig på intervjuer, men de använder även fokusgrupper, kundresor och medlyssning av 

kundservice. Fokusgrupperna har hos Tele2 gått från att vara kopplade till marknadsföring 

och hur deras budskap uppfattas till att, i de fall där det fungerar, användas vid 

tjänsteutveckling. De samlar även in feedback via SMS-utskick där de följer upp och 

kontaktar kunder som inte är nöjda för att ta reda på vad de inte är nöjda med och försöker 

lösa det. Detta är ett pågående projekt som förser Tele2 med information konstant och ger 

en ökad förståelse för kundnöjdheten. Och i egenskap av mobiloperatör har de tillgång till 

bra data från start genom exempelvis telefonnummer. Generellt sett involveras kunder med 

olika metoder där det finns en stor kundpåverkan. 

Kunder 

De kunder som ska involveras väljs ut baserat på vad som ska göras och detta sker enligt en 

kundsegmenteringsmodell. Detta så att målgruppen för den förändring de vill åstadkomma 

faktiskt upplever en relevant förändring. En profil och en kravbild arbetas fram baserat på 

segmenteringsmodellen för att säkerställa att det finns någon erfarenhet av tjänsten de ska 

involveras i. Även icke-kunder till Tele2 involveras genom att undersökningsbolag utför 

större undersökningar och genererar insikt för Tele2’s räkning. Den kravbild och profil som 

tagits fram ligger även till grund för gruppsammansättningar när kunder ska involveras i till 

exempel fokusgrupper. Kunderna motiveras att delta av att de finner en egennytta i att vara 

involverade i utvecklingen av tjänster de själva använder. De uppskattar även att företaget 

ser dem som kund. De har inte märkt av några större svårigheter i att rekrytera kunder att 

delta. Företagets anställda involveras också genom att de får göra kundresor för att uppleva 

och förstå tjänsterna de arbetar med från kundens perspektiv. De anställda kan även lägga in 

idéer i en slags förslagslåda med förslag om förbättringar. 
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Slutresultat 

Idéer och information som samlas in klassificeras för att sedan kunna prioriteras, dels 

baserat på om det är utifrån ett produkt- eller kundperspektiv samt om det är strategiskt eller 

har ett bra business case. Denna klassificering görs även på idéerna som de anställda lämnat 

in. Behoven Tele2 får fram av att involvera kunderna har lett till att de bland annat tagit bort 

bindningstiden på sina abonnemang, ett direkt resultat av kundinvolvering. Arbetet leder till 

både inkrementella förbättringar och större förändringar. Tele2 tror mycket volym, på 

många små förbättringar, som de kan genomföra, och på så sätt göra det svårare för 

konkurrenter att kopiera. 

En lyckad kundinvolvering innebär att det man kom fram till i dig-fasen är synbart i 

deliver-fasen och sen att om kunderna tycker förändringen är okej eller inte. Så 

kunderna bestämmer om det är implementerat eller inte helt enkelt. – Henrik 

Som ett resultat av allt detta har Tele2’s kunder upplevt att tjänstekvalitén har förbättrats 

och därmed har Tele2 fått nöjdare kunder. Ända sedan de började arbeta efter ett uttalat 

kundfokus med kunden i centrum har alla värden för kundnöjdhet ökat, det har även haft 

positiva effekter på företagets lönsamhet då 2015 var deras mest lönsamma år någonsin.  

4.2.5. Syntes och utveckling 

Inom tjänsteföretagen fanns det delade meningar kring huruvida modellen återspeglade 

verkligheten eller inte. På SAS tyckte respondenten att modellen stämde väl överens med hur 

de arbetar och på Nordea ansåg de att den stämde till viss del. Erik menade dock att den 

förutsätter att lösningen redan finns beskriven i stora drag. Modellen talar nämligen bara om 

halva sanningen och berättar inte något om orsaken till varför utvecklingen görs. För att den 

ska tala om hela sanningen krävs ett antal förstadier så som exempelvis behovsinventering, 

marknadsbevakning eller problembeskrivning. Det här förarbetet är nästan viktigare än 

själva design och utvecklingsfasen för annars finns risken att de ”kanske utvecklar en 

hammare för att skruva med, eller en skruvmejsel för att spika med, så förstudien är 

jätteviktig här” (Erik). Även SEB var inne på samma spår och menade att modellen har fel 

fokus från början och börjar då på fel ställe. Gabriel berättade att även de arbetar med ett par 

andra steg innan, vilket även Tele2 höll med om och menade på att arbetet börjar redan innan 

själva designfasen. 

Den här modellen skulle jag säga är väldigt, ett gammalt sätt att se på det utifrån att 

man, man ser verkligen ett inifrån- och ut-perspektiv Att det är jag som företag som 

tar fram en produkt som kunderna väl ska ha. Inte utifrån vad att vad är behovet som 

kunderna faktiskt har. – Henrik 

Gabriel på SEB menade även han att om vi hade pratat med honom för två, tre år sedan hade 

deras arbetssätt säkert sett ut sådär också. Vidare gick respondenten på Tele2 särskilt in på 

analysfasen och menade på att deras analysfas snarare innefattar behandling och analys av 
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de data som samlats in för att förstå kundernas behov. I den här fasen är med andra ord 

kunderna väldigt involverade i jämförelse med modellens analysfas. 

När det kommer till huruvida det är möjligt att applicera kundinvolvering inom 

tjänsteutveckling på produktutveckling hävdade två av fyra respondenter att det lär vara 

direkt möjligt. Den tredje hävdade att eftersom det skiljer sig i metodik och hur de involverar 

kunder i tjänste- och produktutveckling görs en skillnad på det men att själva principen är 

densamma. Gabriel på SEB menade på att det snarare är tvärtom och att modeller och 

metoder inom kundinvolvering på tillverkande företag utan problem kan och har applicerats 

på tjänsteföretag.  

Vad som har vuxit fram dock är inriktningen mot design och Gabriel på SEB menade att 

designfokus har blivit allt större. Tidigare var design mer en fysisk aspekt medan det numera 

genomsyrar hela företag och nästan blir deras kommunikation. Vidare påpekade han att det 

är många traditionella begrepp som håller på att flyta samman, vilket gör att olika saker och 

ting driver ihop och förändrar eller skapar en ny innebörd. 

4.3. Metoder 

Från enkäterna visade det sig att de vanligaste metoderna att använda sig av vid 

kundinvolvering är, gemensam analys, co-design, etnografiska metoder, intervjuer, och 

prototyp. Metoder som alla respondenter besvarade att de använder i någon form. Alpha- 

och betatest, co-design, och information från kundtjänst är de näst vanligaste metoderna att 

använda sig av. De minst använda metoderna är fokusgrupper, lead user-metoden, 

användartoolkits, och dagböcker. Av dessa var det även några respondenter som ej visste 

vad de tre sistnämnda metoderna var för något.  

 

Figur 7: Enkätsvar över använda metoder (Byström Öhrnell & Ekström, 2016) 
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Vad som även framkom under empiriinsamlingen var vikten av att använda sig av kundresor. I 

tjänstedesignbloggen beskrivs en kundresa som ett verktyg för att kunna beskriva en upplevelse 

av en tjänst genom kundens perspektiv (Patel, u.å.). Här beskrivs och visualiseras då alla 

händelser och kontakter som en kund har med ett företag, och andra indirekta faktorer som kan 

påverka upplevelsen, under en tjänsteupplevelse. 

4.4. Svårigheter med kundinvolvering  

Trots att kundinvolvering kan framstå som lösningen till allt finns det givetvis ett antal 

svårigheter som kan uppstå. En första faktor kan vara att det är svårt att få igenom det 

kundcentrerade tankesättet och eventuella lösningar. Detta är en svårighet som både 

tjänstedesignbyråerna och tjänsteföretagen har upplevt. Anna på Antrop menade att det 

bland annat kan bero på att ett företag och dess medarbetare är låsta i gamla tankesätt. En 

annan faktor kan vara att människor överlag inte uppskattar förändring som Henrik på Tele2 

menade. Caroline på Transformator höll även hon med om det här och menar på att vissa 

chefer i en organisation kan vara svåra att få med sig eftersom de har mest att förlora på det. 

De har arbetat sig uppåt vilket gör att deras prestige, självkänsla och position bygger på att 

de har varit bra på något. När då en tjänstedesignbyrå kommer in och menar på att deras 

inifrån-ut-fokus är fel och vill ändra tankesättet till det motsatta kan det bli svårt för vissa att 

ta in. När det kommer till förändringar har Clara på Transformator upplevt en 

förändringströtthet hos deras uppdragsgivare om de har testat andra lösningar tidigare som 

inte fungerat. Då kan den aktuella organisationen uppleva att designbyrån enbart lyfter fram 

problem, vilket kan göra att vissa intar försvarsställning och blir ännu svårare att motivera. 

Vidare påpekade hon även att en stor fara kan vara att medarbetarna upplever det som ännu 

en uppgift de ska tänka på, att ”man känner att det här är med kund är någonting som läggs 

på en som en extra hatt” (Clara). 

Ett annat problem kan vara resurs- och budgetrelaterat. För konsultbolagen kan det behövas 

att deras kvalitativa översätts till kvantitativ data och göras om till business case så att det 

kan motiveras och drivas igenom hos uppdragsgivares organisationer. Att motivera varför en 

budget för ett kundinvolveringsprojekt ska godkännas kan vara problematiskt, det är även 

något som kan vara svårt för tjänsteföretagen att göra internt på grund av 

resursbegränsningar. Det kan även upplevas som ett problem att motivera budget då det inte 

alltid är helt klart vad slutresultatet av projektet kommer bli. 

Vi kommer undersöka hur kunden upplever er tjänst, men vi vet inte vad som kommer 

ut. Ni kommer få utvecklingsområden, men vi vet inte vilka. Ni kommer få 

lösningsförslag, men vi vet inte vilka. Vissa tycker att det är sjukt flummigt. – Caroline 

Om en budget för ett projekt blir godkänd är det inte heller säkert att det går att göra ett 

fullskaligt projekt utan att resurserna räcker till en förstudie och lämnar lite pengar kvar till 

implementering. Ytterligare ett problemområde är att det är svårt att mäta och koppla 

effekterna till kundinvolvering och kundfokusering och sätta det i relation till andra 
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investeringar. En del av respondenterna tyckte att det är självklart att göra kopplingen mellan 

kundfokus och kundinvolvering till variabler som tjänstekvalité, kundnöjdhet, och 

lönsamhet. Några andra argumenterade för att det är svårt att göra direkta kopplingar 

däremellan. 

Men, sen är ju problemet med kundinvolvering och jag gissar att det är därför ni 

frågar, hur mäter man return on investment på det jämfört med andra saker. – David 

Ytterligare en problematik inom kundinvolvering kan kopplas till metodik och 

implementering. En stor risk med den ökade trenden att använda sig av kundinvolvering har 

lett till att okunskap kring metoder och tillvägagångssätt enligt Clara på Transformator. 

Bland annat finns det kurser inom kundresor “men att man inte pratar med kunden utan 

man hittar på ett antagande om hur kunden gör” (Clara), vilket kan resultera i stora 

felberäkningar av kundupplevelsen. Anna på Antrop menade vidare att vissa uppdragsgivare 

kan ha okunskap i hur insikterna från en viss metod ska förvaltas och vidareutvecklas. SEB 

bekräftade det delvis och menar på att det som företag både kan vara väldigt svårt eller väldigt 

lätt att implementera en insikt. En annan aspekt som Anna tog upp var att många av de 

lösningar som en tjänstedesignbyrå kommer fram till implementeras aldrig utan hamnar i 

företagets byrålådor. I vissa fall kan det bero gamla system inom organisationen som inte kan 

möjliggöra ett genomförande av lösningen. 

Något annat som upplevs som ett problem hos både tjänsteföretagen och 

tjänstedesignbyråerna har varit relationerna mellan faserna i ett projekt. David på Usify 

pratade om en anti-relation mellan problem och lösning. Det är lätt att identifiera ett problem 

för att sedan gå direkt till lösningen och hoppa över alla de viktiga och nödvändiga steg och 

iterationer som ligger mellan de två. David påpekar att det är väldigt viktigt att detta hopp 

inte görs. Fredrik på SAS menade vidare att tid för reflektion och utvärdering av vad projektet 

har resulterat i ofta uteblir eller riskerar att inte få samma fokus, då nästa projekt ofta pågår 

parallellt eller påbörjas direkt. Vad de kan gå miste om då är inte bara hur lösningen upplevs 

av kunderna utan även hur medarbetare upplever eventuella förändringar. Att behålla fokus 

på varför ett projekt görs upplevs även det ibland utmanande. När ett projekt väl har 

resulterat i ett antal kundinsikter är det viktigt att dessa faktiskt följs upp och följer med 

under ett projekts gång. Henrik på Tele2 menade på att större projekt har en tendens att leva 

sitt eget liv och att det då är lätt att glömma bort vad projektet ska åstadkomma ur ett 

kundperspektiv. Det som har bestämts i början av ett projekt måste finnas med kontinuerligt 

under projektets gång och följas upp på när det är klart. 

Att involvera kunder kan såklart även innefatta vissa svårigheter som rör kunder direkt. Det 

kan bland annat vara svårt att få kunder att delta även om de vill på grund av deras kalender, 

att de helt enkelt inte har tid. Det gäller även att träffa tillräckligt många kunder för att kunna 

se mönster. Detta så att de kunder som inte involveras hittar på eller inte belyser det verkliga 

problemet så att ett “felaktigt” underlag sedan används i arbetets gång. Det är även viktigt att 

vara uppmärksam på att en del kunder deltar med en agenda, att de vill framföra en speciell 
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åsikt. Detta måste vara något som tas i beaktning under analysen då det kan finnas åsikter 

som det inte borde läggas så mycket vikt vid, menade Beatrice på Doberman. Ett annat 

problem som tjänstedesignbyråerna har upplevt ligger i själva ordet design. Design kopplas 

vanligtvis till något fysiskt, hur något ser ut. Det gör att själva begreppet tjänstedesign eller 

service design blir väldigt svårförstått även om det börjar bli mer vedertaget idag. 

Jag då, som är ekonom som ni, från början. Från min värld, där jag kommer ifrån. Det 

är ingen människa som hittills vetat vad tjänstedesign är. Design är ju en kopp, eller en 

klänning. När jag skulle börja jobba med tjänstedesign, "Vadå, vad ska du göra?", folk 

fattar inte! Om jag säger tjänsteutveckling förstår de ungefär, men tjänstedesign är så 

mycket mer. Det är tjänsteutveckling, men grundad i kundförståelse och med ett 

iterativt förhållningssätt. – Caroline 

4.5. Trender 

För att påvisa vikten av att arbeta med kundinvolverad tjänsteutveckling, och kundcentrerat 

arbete överlag, ställdes frågor kring huruvida respondenterna ser någon trend att involvera 

kunder. Denna del kommer med andra ord vara respondenternas egna ord och spekulationer 

och inte ha någon direkt koppling till byråerna och företagen.  

4.4.1. Tjänstedesignbyråer 

Samtliga respondenter, utom en, på tjänstedesignbyråerna menade på att det finns en enorm 

trend i att använda sig av kundinvolvering och att ha ett tydligt kundfokus. David på Usify 

har doktorerat inom tjänstedesign och berättar att när han tog examen för drygt 10 år sedan 

fanns det bara runt fem, tio personer i Sverige som arbetade med det här i praktiken. På 

grund av det valde David att doktorera, som ett sätt att kunna arbeta med det här i framtiden. 

När han, fem år senare var klar fanns det en tydlig trend och många fler hade börjat arbeta 

med kundinvolvering och just nu skriker marknaden efter mer folk och det går väldigt bra 

för alla företag i branschen. Clara på Transformator menade dock att trenden har planat ut 

och ”nu känns det mer som det alternativet man har, det smarta alternativet, klart man 

måste involvera kunderna. Det är mycket mer etablerat, det är en väg man tycker känns 

trygg att gå” (Clara). 

De branscher som har legat i framkant när det kommer till användningen är framförallt inom 

offentlig sektor och banksektorn men även inom ”myndighetssverige så har det ju varit det 

nya svarta de senaste åren” (Anna). Caroline på Transformator menar på att de ser ett stort 

intresse inom vård och kommun och en annan bransch som är på språng nu är 

energibranschen, men många andra är som sagt på gång också. Den mest framträdande 

trenden är dock att organisationer och företag själva vill ha en intern kompetens inom 

tjänsteutveckling och design. Clara menar på att just kunna designtänket och att ha kunskap 

om involvering av sina kunder i någon form av utveckling har blivit viktigt att ha internt. 

Utöver att ha intern kompetens är kundresor något som är oerhört populärt just nu. 
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4.4.2. Tjänsteföretag 

Även tjänsteföretagen har upplevt en stor trend kring att arbeta kundcentrerat och med 

kundinvolvering. På så vi menade Fredrik på SAS och Gabriel på SEB att de även successivt 

har blivit bättre i deras användning av kundinvolvering. Genom att ha ett kundcentrerat 

fokus ökar företaget sin konkurrenskraft menade Henrik på Tele2, och att är ett måste när 

ett företag agerar i en mogen marknad. På Nordea ville de även påpeka att fokus ligger på att 

använda sig av mer aktivitetsmätning snarare än kundfrågor och enkäter. Detta eftersom det 

finns en risk för missvisande resultat. Med andra ord är det vitalt att välja rätt metoder inom 

sin kundinvolvering. 

På Tele2 förklarade Henrik att anledningen till varför de började arbeta kundcentrerat och 

med kundinvolvering var ”för att kunderna ska vilja välja oss, inte att vi ska sälja något som 

kunderna inte vill ha. Utan kunderna ska vilja vara kund hos oss.” (Henrik). Marknaden 

har gått mer åt det kundfokuserade hållet och alla typer av tjänsteföretag arbetar mot att 

bättre förstå sina kunder. Genom det kan företag utveckla olika typer av tjänster, för att på 

så vis hitta bättre sätt att tillgodose kundernas olika behov. Vilket då gör att kunderna vill bli 

kund hos de företag vars tjänster bäst matchar deras behov. 
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5. ANALYS 

 

I analyskapitlet kommer de empiriska fynden ställas i relation till den valda teoretiska 

referensramen. Här kommer med andra ord kopplingar, jämförelser och diskussioner föras för att 

kunna komma fram till nya intressant slutsatser. Analysens upplägg har utifrån de empiriska fynden 

kunnat sammanfattas i tre huvuddelar, varför, hur och vad. Den första delen innefattar anledningar 

till varför företag bör arbeta med kundinvolvering, den andra delen handlar om hur det går till i 

avseende till processer, metoder och kunder. Den tredje och sista delen innefattar vad 

kundinvolvering kan ha för effekter. 

 

5.1. Anledningar till att arbeta med kundinvolvering (Varför) 

Att arbeta kundcentrerat och att involvera kunder är, enligt respondenterna i studien, inte 

helt förenligt med den mer traditionella synen på innovation som är stängd och har 

ett inifrån- och ut-perspektiv. De menar på att tankesättet inifrån och ut är för idécentrerat 

och att de istället borde tänka kundcentrerat och anamma ett utifrån- och in-perspektiv. 

Att man kommer på en idé som man tror att marknaden vill ha och sen utvecklar man 

den så långt det går och sen så släpper man den då och så involverar man kunden 

senare. Men då tycker inte jag att man är kundcentrerad, utan då tycker jag att man 

är idédriven, har en idédriven utveckling. – Anna 

Deras kommentarer ligger i linje med vad Prahalad och Ramaswamy (2004) argumenterade 

för i början på 2000-talet om att organisationer inte kan agera på egen hand utan bör 

involvera sina kunder, gärna tidigt och genom hela processen. När en organisation arbetar 

kundorienterat leder det till nöjdare kunder samt en ökad konkurrenskraft som ett resultat 

av en bättre förståelse för sina kunder och deras behov, och att kunderna blir en del av 

organisationens innovationsprocess. Just kundorientering hävdar Ordanini och 

Parasuraman (2011) är en av grunderna till tjänsteinnovationer och allt det här stöds 

empiriskt då respondenterna menar på att det är vitalt att ha kunden i centrum. Däremot 

stödjer inte de empiriska fynden den kritik som riktas mot kundorientering fullt ut (Berthon, 

Hulbert & Pitt, 1999; Kirca, Jayachandran, & Bearden, 2005).  

Den första kritiken, som riktar sig mot att kundorientering fokuserar för mycket på 

nuvarande kunder och adaptivt lärande, behöver nödvändigtvis inte ses som något negativt 

då kunskap från nuvarande kunder fortfarande kan bidra med nya och viktiga insikter. Anna 

på Antrop förklarar att det är viktigt att undersöka vilka segment det finns som är relevanta 

vilket då är nuvarande kunder, men även de som inte är kunder. Det är alltså relevant att 

fokusera på både nuvarande och de som ännu ej är kunder för att få ett så brett perspektiv 

som möjligt. Clara på Transformator påpekar att erfarenhet av en tjänst väger tyngre än 

kunskap om en tjänst och att det på så sätt är mer relevant att involvera någon som nyligen 

använt en tjänst. Kritiken mot ett allt för stort fokus på nuvarande kunder är alltså inte helt 
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relevant längre av anledningen att nuvarande kunder de facto kan bidra med nya kunskaper 

om en tjänst.  

Den andra kritiken gäller synen på kundorientering som något nödvändigt för att överleva som 

tjänsteföretag och inte som ett sätt att öka sin framgång, som det gör för tillverkande företag. Här 

visar däremot empirin på att ha ett kundorienterat synsätt kan leda till bättre tjänster och ökad 

konkurrenskraft, och bör därmed ses som ett sätt att öka sin framgång, precis som för tillverkande 

företag. Genom att arbeta med kunden i fokus kan leverantörsgapen 1-4 reduceras, vilket i sin tur 

kan reducera det sista gapet, kundgapet, vilket ökar möjligheterna för att tjänsten lever upp till 

kundernas förväntningar och gör de nöjda (Wilson m.fl. 2012). Kundorientering, och därmed 

även kundinvolvering, har med andra ord idag dubbla funktioner: överlevnad och framgång. 

5.2. Identifierade faser i tjänsteutveckling (Hur) 

De modeller gällande tjänsteutveckling som har utvecklats sedan sent 80-tal och framåt har gått 

från att vara sekventiella och av normativ karaktär (Bowers, 1989; Scheuing & Johnson, 1989; 

Alam & Perry, 2002) till att efter millenniumskiftet utvecklats mer enligt en deskriptiv karaktär 

(Johnson et al. 2000; de Jong et al. 2003). Det har även syntetiserats om olika faser eller 

aktiviteter, och under vilka de olika stegen finns, som mer liknar hur metodiken är uppbyggd när 

det gäller tjänstedesign. Under 2000-talet har även fältet tjänstedesign vuxit fram som är icke-

linjärt och iterativt i sin natur med ett uttalat utifrån och in-perspektiv och designmetodik i 

grunden (Holmlid, 2007). Utifrån empirin insamlad hos tjänstedesignbyråerna kunde detta skifte 

bekräftas då alla respondenter berättade att de arbetar efter ett i grunden designbaserat arbetssätt 

uppbyggt i iterativa faser och inte sekventiella steg. När studien utvidgades med de fyra 

tjänsteföretagen uppdagades det att i princip alla respondenter arbetade efter det iterativa och 

designbaserade arbetssättet även om det inte alla gånger är uttalat. Faserna som kommer 

presenteras i kommande avsnitt är baserade på de faser och steg som har kunnat identifieras och 

kategoriserats i empirin, och en övergripande presentation av dessa finns i bilaga 4. 

Insiktsfas 

En av kvarlevorna från de sekventiella modellerna är att det fortfarande behövs någon form av 

uppstartsmöte eller initieringsfas, en fas där ett problem har belysts eller uppdagats inom en 

organisation för att förbättra en tjänst eller utveckla en helt ny tjänst. Där modellerna för 

tjänsteutvecklingen gör ett avstamp och börjar med någon form av strategisk planering för att 

sedan gå in på idégenerering, arbetar de aktuella företagen i studien med att skapa kundinsikter 

innan idégenerering. “För att skapa förståelse och empati för kunders behov behövs 

kundinsikter” (Anna). Här träffar organisationerna sina kunder för att förstå inte bara deras 

behov och problem, utan hela deras livssituation. David och Gabriel beskriver det på följande vis: 

“det handlar om att förstå kunders värld.” (David) och “det handlar om att förstå vad och hur 

kunderna gör i vardagen bortsett från tjänsterna” (Gabriel). Detta ligger mer i linje med hur 

arbetsprocessen ser ut när processen bygger på de deskriptiva tjänsteutvecklingsmodellerna eller 

designmetodik än om den bygger på de normativa tjänsteutvecklingsmodellerna.  
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En insiktsfas ligger helt i linje med designtankesättet enligt både Moritz (2005) och Arvolas 

(2014) modeller där det är utgångspunkten för hur arbete sker, något som de normativa, och 

delvis de deskriptiva, modellerna inte lyckas förmedla. Moritz (2005) SD Understanding är 

baserad på att skaffa insikter och i Arvolas (2014) konceptfas handlar om att få en förståelse för 

användarnas behov. I en insiktsfas sker arbetet väldigt iterativt för att förstå kunderna på djupet, 

vad de tycker och varför de tycker som de tycker. Det här innebär att deras arbete är mer i enlighet 

med det som Arvola (2014) menar är ett problemdrivet arbetssätt snarare än ett lösningsdrivet 

där det istället startar med att skissa på idéer utan kundernas medverkan. För att skaffa dessa 

insikter använder organisationerna huvudsakligen kvalitativa metoder i den här fasen av ett 

projekt. Detta då kvalitativa metoder möjliggör en djupare förståelse än vad kvantitativa metoder 

gör. Exempel på kvalitativa metoder som används är olika typer av intervjuer, observationer 

djupanalyser, fokusgrupper, och kundresor. När metoderna används i syftet att skapa förståelse 

används de proaktivt, vilket Larbig-Wust (2010) hävdar möjliggör att latenta och framtida behov 

kan fångas upp. 

Analysfas 

Efter att kundinsikterna har samlats in måste materialet bearbetas, bara för att det finns material 

innebär det inte att det finns något att börja arbeta med. Här börjar då företagen att analysera 

insikterna som samlats in, och detta sker antingen i en egen fas specifikt för just analys eller i 

samma fas som insikterna. Oberoende på hur deras process är strukturerad är det något som alla 

gör. Anna och Beatrice förklarar varför på följande sätt: 

Och sen så handlar det om att nå en syntes, att såhär men vad betyder allt det här. /.../. 

Och sen så utifrån dom behov och drivkrafter som finns hos kunderna så hittar vi också 

vad det finns för potentiella förbättringsområden. – Anna 

Det här verkar vara problemen, men också möjligheterna. Hur ska vi designa för att 

nå dom möjligheterna? – Beatrice 

Här sammanställs alla behov, problem, och möjligheter som finns för att komma fram till vad det 

faktiskt är som ska göras, och vad som faktiskt kommer att göras inom ramen för projektet då det 

oftast inte går att lösa alla problem på en gång. För att bekräfta de insamlade insikterna involveras 

här även kunder för att kontrollera att inget har missuppfattas, samt prioritera dessa. Den här 

processen är något som med fördel sker i omgångar, en avsmalnande analys, för att verkligen 

komma fram till vad som faktiskt är problemet eller vad för behov det är som behövs uppfyllas. 

Det gäller sedan att sätta de fynd som görs i relation till sitt eget företag.  

Då börjar vi mer förstå lite vad, vad vår roll skulle kunna vara i det, både vad den är 

idag och vad som skulle kunna förbättras. – Gabriel 

Även i den här fasen är likheterna större med tjänsteutvecklingens deskriptiva modeller än de 

normativa, då det i många fall inte finns en uttryckt fas för analys av kundinsikter i de exempel vi 

har hittat. Däremot kan detta liknas vid de steg i normativa modeller där det sätts mål och objektiv 

med det som ska utvecklas. Insiktsinsamling och insiktsanalys kommer alltså före vad de 

modellerna visar. I en deskriptiv modell kan detta mycket väl ligga som förarbete i en 

idégenereringsfas, återigen är inte insiktsinsamling och analys uttryckligen nämnt i faserna. I en 
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jämförelse med modellen utvecklad av Johnson m.fl. (2000) där formulering av mål och objektiv 

är första aktiviteten i designfasen, saknas alltså insiktsinsamling och analys i modellen. 

Likheterna är ännu större om arbetsprocessen sätts i relation till designbaserade modeller. I 

Arvolas (2014) modell hamnar det under konceptfasen där det beskrivs som att specificera 

avsikter och målsättningar. Enligt Moritz (2005) kategoriseringsmodell är detta fasen som kallas 

SD Thinking där det sätts upp kriterier och riktning för ett projekt baserat på insikter som finns 

tillgängliga. Vikten av att sätta upp mål, kriterier, och mätbara variabler något som Fredrik på 

SAS trycker på vikten av att göra.  

Det handlar ju om att, det är ju ett antal olika saker som ska vara definierade och då 

inte minst business case och att man har så att säga mätbara KPI’er som är definierade 

och  relevanta. – Fredrik 

Idégenerering 

När analysen av de insamlade kundinsikterna är genomförd kan företagen börja sin 

idégenereringsfas. En del av företagen har en specifik fas för det arbetet medan det inom 

andra företag ingår i andra faser. Det kan till exempel ske i samband med analysen av 

kundinsikter eller i design och utformning av koncept. I den här fasen kan arbetet antingen 

ske internt eller i samskapande med kunder. På Doberman har de valt att genomföra den här 

delen av arbetet mer internt då de anser att det är tjänstedesignernas uppgift att komma fram 

till bra lösningar på ett problem. De menar på att de kunder som upplever ett problem eller 

behov inte alltid sitter på lösningarna, och därför är det bättre att idégenerera internt. Det 

här arbetssättet skiljer sig från de andra företagens, då de använder sig av mer samskapande 

processer med kunder i idégenereringsfasen för att komma fram till de bästa och mest 

lämpliga lösningarna. En vanlig metod att använda sig av är någon form av workshop, 

antingen i samråd med ett företags medarbetare eller både medarbetare och kunder. Genom 

att involvera både medarbetare och kunder kan de två olika perspektiven få komma fram och 

på så sätt generera idéer som passar både företaget och dess medarbetare, samt kunderna 

som i slutändan ska använda tjänsten.  

De idéer som kommer fram i den här fasen är nödvändiga att sortera och kategoriseras, vilket 

alla respondenter instämmer med. En del företag utgår från klassiska modeller gällande 

värderingar, så som användarvärde, genomförbarhet, och originalitet, vilka är de 

klassificeringar som Magnusson (2003b) baserade sin modell Eight Idea Zones efter. Ibland 

uppkommer idéer med klassificeringen högt användarvärde men låg genomförbarhet enligt 

Erik på Nordea. En sådan idé kan användas som utgångspunkt för en ny designprocess. Där 

kan idén bearbetas för att behålla användarvärde och samtidigt göra den genomförbar enligt 

Magnusson (2003b), vilket visar på vikten av att klassificera idéer för att identifiera dessa 

situationer. En djupare analys om varför sådana idéer kan uppkomma kommer senare under 

rubriken 5.3, Synen på kunder, deras roll och bidrag. 

Att idégenerera är en del som på ett eller annat sätt finns med i alla de modeller som har 

stötts på under studiens gång. I de normativa modellerna finns det med som ett steg, medan 
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i de deskriptiva modellerna finns med som en aktivitet i en större fas, till exempel i de Jongs 

(2003) sökfas och i den fas som kallas design i modellen utvecklad av Johnson m.fl. (2000). 

I alla de deskriptiva modellerna, samt i Edvardssons (1996) beskrivning över de faser som 

finns är detta något som ligger i första fasen. Här finns det med andra ord likheter mellan 

hur företagen arbetar jämfört med de modeller för tjänsteutveckling som finns att tillgå. Den 

stora skillnaden är arbetet som leder fram till idégenerering, företagen lägger mycket större 

fokus på att skaffa kundinsikter innan de börjar idégenerera för att lösa problem och uppfylla 

behov. Om företagens process däremot ställs i relation till de designbaserade arbetssätten 

finns det stora likheter. Idégenerering finns med som en egen fas i Moritz (2005) modell 

under SD Generating där alla tidigare insikter, målsättningar, och kunskaper ligger till grund 

för idégenerering och framtagning av lösningar och enligt Arvola (2014) befinner sig 

processen fortfarande i konceptfasen. 

Konceptutveckling och koncepttestning 

Alla de idéer och eventuella lösningar som genererats fram i idégenereringsfasen behöver i 

ett andra steg klassificeras, struktureras, och värderas för att kunna välja ut vilka som ska gå 

vidare i processen. Idéerna och lösningarna gallras med andra ord innan processen går 

vidare. Sen börjar tjänsten att designas genom att arbeta fram koncept för tjänsten. 

Konceptarbetet är uppdelat i en iterativ process om två steg: utveckla och testa. Detta innebär 

att en idé som testats utvärderas och utvecklas vidare tills ett förslag bedöms passande att gå 

vidare med. Arvola (2014) menar på att det är vitalt att arbeta iterativt när kunden står i 

centrum då det i alla faser kan uppstå nya situationer och behov som måste stämmas av mot 

kunderna. Det här synsättet styrks av respondenterna som menar på att det är en 

grundförutsättning i designarbetet och att det är svårt att arbeta efter en linjär modell om 

något skulle behöva justeras eller om nya idéer skulle uppstå. Det måste alltså finnas 

möjligheter att göra återkopplingar under arbetets gång, något som inte alltid visualiseras i 

de tjänsteutvecklingsmodeller som finns utan ibland bara nämns i text. Det här borde 

tydliggöras i modeller för att visa på tjänsteutvecklingens icke-linjära natur. 

En sådan här fas, som innehåller utveckling och test av koncept är något som alla företagen 

gör, om än uppdelat på olika sätt och under olika namn. Hos en del kallas detta för en 

designfas, en del har konceptutveckling och design som delar av en större fas, medan andra 

kallar det konceptutveckling som en enskild fas eller uppdelad på två, nämligen utveckla och 

testa. Dessa koncept utvecklas och testas oftast i samband med kunder och medarbetare, 

återigen för att få bådas perspektiv på tjänsten som slutligen ska levereras. När koncepten 

sen ska testas på kunder är det viktigt att göra det i det sammanhang den slutgiltiga tjänsten 

är tänkt att användas i, även om det är värdefullt att snabbt kunna utveckla och testa ett 

koncept i en workshop. 

När vi sen ska testa dom då försöker vi ju hitta någon slags kontext så att även testet 

blir i sitt sammanhang /.../det ska vara den här känslan av att jag har en skrikande 

unge i vagnen, jag är liksom lite stressad och jag vill inte egentligen göra det här för 
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det är nästan alltid så det är. Och då får man också ut rätt data, mot vad man sitter och 

har flera timmar på sig och lugn och ro och sådär. – Beatrice 

Doberman menar även på att det viktigt att involvera kunder när det finns något konkret att 

testa, då det är svårt att testa på idéer och koncept eftersom det kan vara svårt för kunderna 

att ta till sig det som visas. Därmed finns det en vits med att utveckla prototyper för att kunder 

ska ha något att förhålla sig till och hur de reagerar på något. En vanlig metod att använda 

sig av här är workshops, både för att utveckla och testa koncept genom exempelvis 

prototyper. Andra metoder kan vara kund- och testpaneler av olika slag, eller UX-testning. 

Caroline på Transformator menar på att ju närmare en färdig lösning ett koncept är desto 

bättre är ett personligt möte.  

Att efter en sekvens eller fas där idéer genereras gallra dessa och börja utveckla koncept ligger 

i linje med både Bowers (1989), och Scheuing och Johnsons (1989) modeller för 

tjänsteutveckling från slutet av 1980-talet. Det finns även likheter med Alam och Perrys 

modell, trots att ordet koncept inte syns i deras modell, men exempel på kunders input 

beskrivs under steg tre Idea screening som “show reactions to the concepts” (Alam & Perry, 

2002, s. 527). Detta kan tolkas som att deras andra och tredje steg inte är rena idéaktiviteter 

utan att det mellan de två stegen kan konkretiseras till koncept som möjliga kunder kan ge 

feedback på. Hittills i processen, vad gäller idégenerering och konkretisering av dessa i form 

av koncept, är alltså företagens process någorlunda lik de gamla 

tjänsteutvecklingsmodellerna som finns i litteraturen. Enligt Edvardsson (1996) och hans 

syn på de fyra överlappande faserna som finns i tjänsteutveckling befinner sig ett projekt i 

den här fasen nu i en överlappning mellan idégenerering och idévärdering, projektbildning, 

och tjänsteutformning. I modellen som Johnson m.fl. (2000) har utvecklat befinner sig 

processen här fortfarande i designfasen och delvis analys, med inslag av utvecklingsfasen 

beroende på hur pass välutvecklat ett koncept är. Även i modellen av de Jong m.fl. (2003) 

befinner sig processen här i en överlappning mellan deras två faser, sök och implementering. 

Idéerna har gallrats och utvärderats för att sakta börja utvecklas och testas. Det visas även 

tydligt genom att modellen visar på återkopplingar inom faserna.  

Om ett projekt jämförs med hur Moritz (2005) förklarar att tjänstedesign bör utföras ska det 

efter idégenerering gallras bland alla idéer och lösningsförslag som tagits fram genom fasen 

SD Filtering för att i nästa fas konkretisera vad som bedömts att projektet ska gå vidare med 

i SD Explaining. Detta kan innebära att visualisera koncept, processer och scenarier som 

sedan är grunden till utveckling och detaljering av prototyper i SD Realising. Även här finns 

det i likhet med Johnson m.fl. (2000) inslag av utvecklingsdelen av nästkommande steg 

beroende på hur pass utvecklad tjänsten är i konceptform. SD Realising kan nämligen 

innebära att en tjänst testas i sin färdiga form. Arvolas (2014) modell sträcker sig även den 

över faser, konceptfasen och bearbetningsfasen, och beroende på hur pass långt gånget 

arbetet är kan detta sträcka sig ända till den sista fasen detaljering. Bearbetningsfasen 
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itererar tills dess att bilden av vad som ska utformas är så pass klar att projektet kan gå över 

till detaljer i tjänsten och dess processer i sista fasen.  

Implementering, lansering, och uppföljning 

Efter att den föregående fasen, eller de tidigare faserna kombinerat, har itererats så pass 

många gånger att ett förslag utvecklats till något lanserbart, följer för företagen en fas av 

implementering och lansering. Med reservation för de fall då tjänstedesignbyråerna inte 

medverkar vid implementering och lansering av en lösning, då detta beror på hur projektet 

är utformat. Innan lanseringen kan tjänstekartor användas för att förstå kundens resa i 

användandet av tjänsten. Det är även viktigt att här säkerställa att de interna processerna, så 

som personal, system, verktyg etcetera, är redo och kan hantera den nya eller förändrade 

tjänsten. Även organisationen kan behöva anpassas då tjänster många gånger kräver samspel 

mellan en organisations olika delar. När en tjänst lanserats blir den testad av kunder från 

början i sin rätta kontext och det behövs således inga speciella metoder eller situationer att 

testa den i. Lansering är inget som skiljer sig från någon av de modeller som det har jämförts 

med, utan finns med som en av de avslutande faserna eller aktiviteterna i alla modeller, vare 

sig de kommer från tjänsteutvecklings- eller tjänstedesignbakgrund.  

Efter att tjänsten blivit implementerad och lanserad är det enligt respondenterna viktigt att 

följa upp och återkoppla projektet. Detta görs genom att mäta effekter på de mål, kriterier, 

och variabler som bestämdes i början på projektet. Enbart Scheuing och Johnsons (1989) 

modell visar uttryckligen en aktivitet som kan tolkas som uppföljning i form av Post-Launch 

review efter lansering. Detta kan ses som en svaghet för de modeller som inte har någon form 

av uppföljning med som en separat aktivitet att utföra. Även om det kan ses som en 

självklarhet bör det visualiseras i en modell i vår mening för att minimera risken att det inte 

blir utfört, samt att den uppföljning som görs dokumenteras och finns tillgänglig. 

När allt det här är genomfört börjar hela processen om igen, antingen med den nyss lanserade 

tjänsten eller med ett helt nytt projekt, något som egentligen bara är synligt i den modell som 

Johnson m.fl. (2000) utvecklat, där det finns en koppling mellan faserna Full launch och 

Design. Utöver det avslutas modellerna med vad som kallas Commercialization. 

Tjänsteutveckling är en konstant pågående process som inte slutar bara för att en tjänst har 

lanserats, vilket de mer traditionella tjänsteutvecklingsmodellerna inte gör synligt i sina 

sekventiella modeller. Vidare kan tjänsteutveckling iterera både mellan och inom faser, just 

för att nya insikter kan uppstå i alla faser som ett resultat av involvering av kunder. Det 

betyder att det i konceptutvecklingen kan göras en upptäckt som betyder att processen 

behöver gå tillbaka till idégenerering, eller att en fas kan iterera mellan olika aktiviteter inom 

fasen, till exempel mellan konceptutveckling och koncepttestning. 

Metoder 

Vad gäller metoder för kundinvolvering finns det i litteraturen en uppsjö av metoder som 

används i kundinvolverad tjänsteutveckling, både kvantitativa och kvalitativa. Företagen 
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som deltagit i studien använder överhängande metoder av kvalitativ karaktär för att kunna 

förstå kunder på djupet, vilket är lättare att göra med kvalitativ data än kvantitativ. De 

använder alltså sina metoder på ett proaktivt sätt. Deras användning av kvalitativa metoder, 

och då främst djupintervjuer, talar emot Johnsons (1998, se Sandén, 2007, s. 123) 

uppdelning om att det skulle vara en reaktiv metod men stödjer Kristenssons (se Larbig-

Wust, 2010, s. 93) argument att en metod inte nödvändigtvis behöver vara varken reaktiv 

eller proaktiv utan kan klassificeras som båda två. Litteraturen saknar dessutom enligt 

Larbig-Wust (2010) en tydlig klassificering av olika metoder. Med andra ord behövs det inte 

läggas någon vikt vid att diskutera huruvida en metod är reaktiv eller proaktiv, allt handlar 

om hur metoden används och i vilket syfte. 

En intervju till exempel, kan beroende på genomförande användas både reaktivt och 

proaktivt beroende på om den görs i syfte att ta reda på vad någon tycker om något eller om 

den görs i syfte att förstå varför någon tycker som de gör. Den ena ställer en fråga där kunden 

får svara på något som de kan förhålla sig till medan den andra försöker gå in mer på djupet 

om de bakomliggande orsakerna. Intervjuer genomförda i ett proaktivt syfte anser 

respondenterna är grundstommen när det kommer till kundinsikter. Utifrån empirin har det 

även kunnat identifieras att intervjuer är grundstenen i respondenternas arbete. Om någon 

annan metod har använts kompletteras det nästan alltid med någon form av intervju för att 

gå djupare in i vad och varför personen tänker och tycker som den gör. Genom att komma åt 

dessa bakomliggande anledningar och faktorer kan ett problem visa sig vara ett symptom på 

något annat och i slutändan kan orsaken till symptomen förstås. Användningen av intervjuer 

på ett proaktivt sätt kan alltså användas för att få fram latenta behov, vilket även styrks av 

empirin. 

Att data samlas in när tjänsten används i rätt kontext är något som många av företagen 

förespråkar. Det vill säga vad Edvardsson m.fl. (2012) kallar för information som är insamlad 

insitu och i en verklig situation. Här kan det göras en direkt koppling till etnografiska 

metoder så som observationer, eftersom de kan syfta till att undersöka insitu. Utifrån 

metodenkäten kunde det identifieras att just etnografiska metoder är något som alla av de 

svarande respondenterna använder. En observation kan sträcka sig från allt som en kund gör 

som leder upp till tjänsten till vad kunden gör efter att tjänsten konsumerats utöver 

tjänstetillfället i sig. På så sätt kan förståelsen för kundens tillvaro införskaffas och hur 

tjänsten och företaget kan vara en del i kundens vardagliga liv, samt hur de är positionerade 

i dagsläget. Genom att observera kundens tillvaro på detta sätt kan företag även skaffa 

insikter om andra funktioner de skulle kunna ha samt ytterligare behov som de skulle kunna 

uppfylla. Till det här kan även vissa kopplingar göras till metoden kundresor, något som 

under intervjuerna visade sig vara en väldigt vanligt förekommande metod. Som tidigare 

nämndes för observationer ger även kundresor möjligheten att förstå kundens upplevelser 

av en tjänst. Kundresor och observationer kan ge insikt i vilka problem kunder upplever med 

tjänsten, när dessa problem dyker upp samt vad som orsakar dessa. Det är alltså möjligt att 
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knyta eventuella problem till specifika kontaktpunkter. När kontaktpunkten för ett problem 

är känd kan anledningen åtgärdas genom att ta reda på om det är ett problem med ett 

gränssnitt mot kund, personal, eller underliggande system och processer. Genom att arbeta 

med en tjänstedesignmetodik är en av fördelarna att alla dessa kontaktpunkter med kund 

justeras under utvecklingens gång kan risken för problem både minimeras och åtgärdas. Det 

visar även på vikten av att utföra observationer och kundresor kontinuerligt efter tjänstens 

lansering för att diagnostisera och åtgärda eventuella problem.  

Utöver intervjuer och etnografiska metoder är andra, mer samskapande metoder, vanligt 

förekommande bland respondenterna. Baserat på Vargo och Lusch (2004) perspektiv på 

tjänster är det logiskt att det ser ut så om deras FP’s tas i beräkning: Kunden är alltid en 

medskapare av värde (FP6), en organisation kan inte erbjuda direkt värde enligt FP7, och 

tjänsteperspektivet är i sin natur kundorienterat (FP8). Tjänsters logik och valet av 

samskapande metoder kan därför förefalla sig helt naturligt. Eftersom tjänster produceras 

och konsumeras samtidigt kan det anses vara viktigt att kunderna är involverade i 

framtagning och utveckling av dessa, vilket kan ske genom samskapande metoder. Här kan 

kundernas perspektiv och tankar kring en tjänst bli mer påtagliga för företagen, som i sin tur 

då kan utveckla koncept eller prototyper som kan testas på kunderna. Ett flertal av de 

respondenter som har intervjuats har nämnt att det är bättre, och lättare, för kunder att 

uttala sig om något de kan förhålla sig till, till exempel en prototyp, då det är svårt att testa 

idéer på folk utan något påtagligt att visa. 

De metoder som används är både individuella metoder, till exempel intervjuer, och 

gruppbaserade intervjuer likt workshops och fokusgrupper. Det huvudsakliga fokuset ligger 

på individuella metoder för att kunna få fram data där en person inte har blivit påverkad av 

någon annan, vilket är en vanlig företeelse i gruppformat. Vikten av sammansättningen av 

en grupp lyfts fram i empirin där respondenterna menar på att det är viktigt av två 

anledningar, gruppdynamik och urval. De berättar att det svåra med gruppdynamik är att en 

del individer har en tendens att ta över diskussionen medan andra inte får lika mycket 

utrymme och därmed inte tillför något, vilket riskerar att ge skev data. En grupp kan inte 

heller vara för stor ur en modereringssynpunkt för att kunna hantera just sådana faktorer. 

Den andra punkten gäller urvalet av deltagare, vilket kan ske antingen genom att företaget 

gör det själva eller lägger ut det uppdraget på en extern part. Urvalet ska dock vara 

representativt för vad projektet ämnar åstadkomma, och det kan då alltså röra sig om både 

heterogena och homogena grupper. Kriterierna för detta kan exempelvis vara kön, ålder, och 

jobb men även utbildning, användningserfarenhet, och kunskap inom ämnet. Skillnader i 

faktorer får dock varken vara för stora eller för små då det kan leda till konflikter och 

kommunikationssvårigheter eller ha en negativ inverkan på variationen på idéer (McLeod & 

Lobel (1992). Respondenternas sätt att arbeta med grupper följer till mångt och mycket de 

aspekter Amabile (1998) rekommenderar för ett sätta ihop en kreativ grupp. Den aspekt som 
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går att diskutera är huruvida gruppernas deltagare erkänner och accepterar varandras 

kunskap, något som inte ämnats undersöka inom den här studien. 

Vidare finns det enligt teorin stora fördelar vad gäller kreativitet när kunder samlas i grupp, 

och har visat sig ge både mer originella och mer innovativa produkter. Detta visar på att vid 

insiktsarbete är det fördelaktigt att hålla metodvalen på en individnivå för att sedan övergå 

till gruppformat när det ska idégenereras och diskuteras kring koncept och lösningar. En bild 

som stämmer överens med vad det empiriska materialet visar då metodvalen i början på ett 

projekt ofta baseras på intervjuer med kompletterande metoder för att under projektets gång 

övergå till mer samskapande metoder, både samskapande med kunder men även med 

organisationers medarbetare. Det stora fokuset på individuella metoder med mindre fokus 

på gruppmetoder skiljer en aning mellan tjänstedesignbyråerna och tjänsteföretagen. 

Tjänsteföretagen visar på en aningen större benägenhet att involvera kunder i grupp, detta 

skulle kunna vara ett resultat av att tjänstedesignbyråerna agerar som konsulter. 

Vid en jämförelse av studiens empiri kring metoder och Larbig-Wusts (2010) tabell över vilka 

metoder som är mest frekvent använda vid kundinvolvering kan en del skillnader identifieras 

De metoder som alla av de åtta svarande respondenter använder sig av vid kundinvolvering 

är gemensam analys, co-design, etnografiska metoder, intervjuer, och prototyp. Den första 

skillnaden här gäller gemensam analys, som enligt Larbig-Wust är en av de metoder som 

används minst, knappt en av fem av hennes respondenter. En annan intressant skillnad har 

att göra med intervjuer, vilket inom den här studien har visat sig vara grundstommen i 

kundinvolvering. I hennes studie rapporterar knappt två av fem att de använder sig av 

intervjuer. Att den vanligaste metoden att använda sig av enligt Larbig-Wust är klagomål och 

feedback från kund kan ha sin förklaring i att hennes respondenter var företag. Att alla 

respondenter i den här studien inte angav att de använde sig av de metoderna skulle då alltså 

kunna ha att göra med konsultaspekten. En likhet som däremot kan identifieras är att det 

faktum att lead user-metoden inte används i någon större grad. I den här studiens enkät visar 

det sig att fem av åtta känner till lead user-metoden men att bara två av åtta använder sig av 

den. Gällande lead user-metoden, användartoolkits och dagböcker var det även ett par 

respondenter som svarade att de inte kände till de metoderna. 

5.3. Synen på kunder, deras roll och bidrag 

Typer av användare 

I litteraturen kring kundinvolvering finns det en rad olika teoretiska uppdelningar av kunder, 

allt från lead users, avancerade användare, vanliga användare, och emergent users. Inom 

ramen för den här studien har en sådan uppdelning inte direkt kunnat identifieras. Istället 

för att utgå från dessa specifika användares egenskaper menar respondenterna att det är 

vanligare att utgå från existerande och potentiella kunder baserat på 

kundsegmenteringsmodeller, demografiska aspekter och så vidare. I den initiala fasen av ett 

projekt kan även en målgruppsanalys göras för att involvera relevanta kunder till projektets 
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syfte. På så sätt kan urvalet även ha sin utgångspunkt i olika behov och drivkrafter hos 

kunder.  

Den typ av teoretiskt klassificerade användare som existerar i praktiken är vanliga 

användare, och till viss del avancerade användare. En vanlig användare klassificeras som en 

genomsnittlig användare som är expert på sina egna behov, de är därmed bra att involvera 

just för att de kan representera en större grupp (Magnusson, 2009). En avancerad användare 

är en vanlig användare fast med större kunskap om en tjänst och kan därmed erbjuda mer 

avancerad information när de involveras (Essén & Östlund, 2011). De båda behöver 

involveras för att kunna utveckla en tjänst som är användbar för alla typer av kunder, de som 

ska använda den för första gången samt de som har mer erfarenhet och kunskap. Det handlar 

om att flera perspektiv ska ligga till grund för utvecklingen av tjänsten, något som 

forskningen har visat har en positiv inverkan på företags innovationsprocesser. Dessa typer 

av kunder är dock som sagt inte utvalda på grund av sin möjligt teoretiska klassificering, utan 

baserat på deras behov och drivkrafter. Sedan kan det visa sig att de involverade exempelvis 

är en vanlig användare eller en lead user, men det är inte i egenskap av den klassificeringen 

som de är involverade. Dessa teoretiska uppdelningar har i slutändan ingen inverkan på 

adaptionen av tjänsten. En bra och relevant tjänst kommer i slutändan att användas oavsett 

typ av användare så länge den uppfyller deras behov. Utifrån de här fynden är en mer 

passande uppdelning av användare den som är framtagen av Eason (1987), vilken de också 

använder indirekt genom att basera på behov snarare än egenskaper. Easons uppdelning är 

baserad på användningen av tjänsten i form av primära, sekundära och tertiära kunder, där 

de två sistnämnda kan kopplas till icke-kunder. Att gå utanför sin existerande kundgrupp och 

involvera potentiella kunder eller icke-kunder kan leda till användbara insikter i form av 

erfarenheter från konkurrerande tjänsten, men även anledningar till varför de ej använder 

sig av en viss tjänst i dagsläget. 

Involveringsfaser och kundernas roll 

Kunder kan, enligt vad som identifierats i den teoretiska referensramen, involveras i 

tjänsteutveckling genom hela processen. Edvardsson m.fl. (2006) argumenterar för att 

kunder kan involveras överallt och att syftet och steg i utvecklingsprocessen påverkar hur och 

vad de kan bidra med. De argumenterar även för att det finns två typer av involvering, att 

lära av kunder och att involvera kunder. Alam och Perry (2002) hittade i sin empiriska studie 

att kunder involveras i alla steg som tjänsteutveckling innefattar i deras modell. Den här 

argumentationen kan styrkas av de empiriska fynden i den här studien som visar på att 

kunder kan och bör involveras i alla delar, bortsett från interna processer så som finansiella 

och operationella delar inom kontexten för B2C-företag. När kunder involveras kan flera 

perspektiv bidra till att ta in extern kunskap (Chesbrough, 2003; Ordanini & Parasuraman 

2011) och på så sätt öka kunders use-value (Vargo, Maglio & Akaka, 2008) samt förhindra fel 

(Kirca, Jayachandran & Bearden, 2005). Detta genom att kunders behov kan identifieras 

(Edvardsson m.fl. 2006) och att kunderna kan bidra med kreativa lösningar och idéer baserat 
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på deras kunskap och erfarenheter (Kristensson, Gustafsson & Archer, 2004; Magnusson, 

2003a). 

För att återkoppla till de steg i utvecklingsprocessen som identifierades tidigare i kapitlet 

kommer denna del av analysen ta upp var i processen kundinvolvering har identifierats samt 

vad kunder kan bidra med i de olika faserna. 

Insiktsfas 

I den första fasen, insiktsfasen, där syftet som tidigare nämnt är att skapa en förståelse för 

kunden är det en självklarhet att involvera kunder. Kundinvolvering bör ses som en 

nödvändighet här då kundinsikter ligger till grund för att kunna utveckla relevanta lösningar 

som matchar kundernas behov. Detta förutsätter då att företaget arbetar kundcentrerat och 

inte idécentrerat, det vill säga utifrån och in istället för inifrån och ut (Kristensson, 

Gustafsson & Witell, 2014). Om kunder inte involveras i den här fasen finns en risk att fel 

slags lösning utvecklas och att kundernas behov inte uppfylls. Alla respondenter på företagen 

som deltagit i studien trycker på vikten av att involvera kunder från början och att det inte 

går att hoppa över detta steg. Dessa insikter samlas med fördel in från ett flertal perspektiv. 

Nuvarande kunder med olika erfarenheter och kunskaper samt kunder som inte använder 

deras tjänst idag för att på så sätt kunna identifiera varför. Det kan bero på upplevda problem 

vid tidigare användning av tjänsten eller konkurrerande tjänster.  

Analysfas 

I analysen av insikterna involveras kunder till viss del då företagen involverar de för att 

kontrollera och bekräfta att de identifierade insikterna och behoven är korrekt uppfattade, 

men analysen sker oftast utan direkt kundinvolvering. Kunderna kan även vara nytta här när 

det kommer till prioritering av de behov som identifierats, vilket kan underlätta för företagen 

när de ska bestämma vad de ska gå vidare med eftersom de inte kan gå vidare med alla 

behovsinsikter eller problem inom ramen för ett projekt. 

Idégenerering 

Baserat på prioriteringen av problem och behov involveras ofta kunder även i den här fasen 

för att generera idéer och eventuella lösningar på de problem och behov som identifierades 

tidigare. Precis som David på Usify menar är dessa problem och behov uppkomna från folk 

som är experter på sina egna behov, vilket även Magnusson (2009) argumenterar för. Det är 

även utifrån kundens perspektiv som eventuellt kundvärde bör utvärderas (Magnusson, 

2003a), vilket är ytterligare en anledning till att de bör involveras i idégenereringen. Baserat 

på deras expertis, med grunden i sin egen vardag, är det därför lämpligt att göra de delaktiga 

i idégenereringen. Detta för att även den slutgiltiga tjänsten ska passa in i deras vardag och 

göra skillnad på ett positivt sätt.  

Eftersom vanliga kunder oftast har begränsade organisatoriska och tekniska kunskaper kring 

vad som är möjligt att genomföra kan det leda till att dessa idéer ibland är icke-genomförbara 
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i praktiken, trots att de har en hög kundnytta. Idéerna värderas till exempel genom att ställa 

kundnytta i jämförelse med genomförbarhet enligt Anna på Antrop, vilka också är två av de 

klassificeringar Magnusson (2003b) har i sin modell Eight Idea Zones med den tredje, 

originalitet. En låg grad av originalitet är dock inget som har en större påverkan på huruvida 

en idé ska gås vidare med, så länge som idén kan påverka kunders situation positivt. Som ett 

resultat av detta genomför företagen ofta idégenerering i samskapande aktiviteter, dels 

mellan olika kunder för att få olika kundperspektiv men även samskapande mellan kunder 

och medarbetare. På så sätt kan vad som är möjligt att genomföra inom ramarna för 

organisationen samt den tillgängliga tekniken och system påverka idéerna och bevara den 

eventuella kundnyttan samtidigt som det är genomförbart. På Transformator anser de att det 

är nödvändigt att involvera även medarbetare, just för att tjänsten inte bara ska passa kunden 

utan även organisationen och dess medarbetare.  

Det är ju så att, det spelar ingen roll om du gör världens bästa tjänst för kunden om det 

slutar med att ingen anställd kommer vilja jobba, får då kommer det gå åt helvete i alla 

fall. – David 

En annan vital faktor för skapandet av innovation och idéer är kreativitet, hävdar Santanen, 

Briggs och de Vreede (2000). Även respondenterna menar på att det är en viktig aspekt men 

tjänstedesignbyråerna menar på att det snarare är upp till de att skapa de rätta 

förutsättningarna för kunder att vara kreativa, genom att skapa en miljö där de vågar vara 

kreativa och tänka på sina egna problem. Ingen av de företagen som varit delaktiga i studien 

har angivit att kreativitet är något de använder som ett kriterium för att delta i 

kundinvolveringsaktiviteter eller att kreativitet är något som är mer påtagligt förekommande 

hos en viss typ av kund. De menar på att kreativitet är något som är personberoende, och 

därför ett svårt kriterium att ha med i urvalet. Det stärker tjänstedesignbyråernas argument 

att det är upp till dem att skapa förutsättningarna för kunden att vara kreativ.  

Inom teorin gällande kreativitet talas det om divergent och konvergent tänkande 

(Kristensson, Gustafsson & Archer, 2004) där kunder då kan anses ha ett divergent tänkande 

medan utvecklare besitter ett konvergent sätt att tänka. Kunders kreativitet kan således 

härledas till deras divergenta sätt att tänka. De kan i samskapande med till exempel 

tjänstedesigners eller medarbetare få ny information presenterad för sig. Det här kan de 

vidare kombinera med sin redan existerande information och på så vis skapa nya 

kombinationer och generera idéer baserat på det. Att låta kunder och medarbetares olika 

tankesätt mötas och kombineras i samskapande aktiviteter är att rekommendera, vilket även 

är i linje med vad Larbig-Wust (2010) rekommenderar för att skapa nya tjänster.  

I den här fasen, men även mellan de andra faserna, kan det precis som respondenterna på 

Transformator menar, vara fördelaktigt att byta ut de kunder som involveras för att få nya 

perspektiv, “Något som är viktigt dock, så är det att vi inte har fasta kundgrupper, utan vi 



80 
 

tar hela nya grupper för att de inte ska leta efter sin idé, fortsätta spåra på sin insikt. Så 

att man får nya ögon” (Caroline).  

Konceptfaserna 

När det gäller konceptutvecklingen som tar vid efter idégenereringen så sker det enligt 

respondenterna antingen i samskapande med kunder eller hos företagens kreativa team utan 

involvering av kunder. Argumentationen för varför det ibland sker utan involvering av 

kunder är bland annat att de som sitter på problemen inte alltid sitter på lösningarna, vilket 

är ett argument som används av Doberman, eller att det anses svårt att testa abstrakta idéer 

och koncept. Baker och Sinkula (2007) förklarar att det kan vara svårt att förhålla sig till en 

helt ny tjänst om deras utgångspunkt är ifrån erfarenhet av existerande tjänster. Kunder 

behöver som tidigare nämnt något att förhålla sig till och involveras därför mer frekvent i 

testningen av koncepten än i själva utvecklingen.  

Den viktiga kundinvolveringen här sker alltså i form av testande av koncepten som tas fram, 

oberoende hur konceptet har tagits fram. Att testa koncepten fyller två funktioner. För det 

första, att se ifall det är rätt tjänst eller tjänsteutveckling som utvecklas och att man inte är 

helt fel ute. För det andra, att testa användbarheten av tjänsten. Idén bakom en tjänst kan 

mycket väl uppfylla en kunds behov men ha brister i utförandet. Alam och Perry (2002) 

hävdar att kunder bör involveras för att identifiera tjänstens bristfälliga kontaktpunkter. 

Återigen, kunden är expert på sina egna problem och därför bör lösningen testas på de som 

upplever problemen (Magnusson, 2009). Kunden fyller här rollen som stage gate. 

Implementering, lansering, och uppföljning 

När ett koncept utvecklats så pass väl att det är redo för implementering och lansering 

upphör kundens roll till viss del under implementeringsfasen då det är mer av en intern 

process. Däremot har organisationen och dess medarbetare nytta av att ha involverat kunder 

fram till implementeringen då den på så sätt kan anpassas efter kunders behov. Under den 

efterföljande lanseringen återupptar kunderna sedan rollen som testare och testar 

kontinuerligt tjänsten för att säkerställa att tjänsten och processerna involverade i att 

leverera den fungerar som det är tänkt. När kunderna då på nytt blir kunder av tjänsten kan 

de återigen användas som informations- och insiktskällor i ett nytt projekt.  

Allt detta ovan, gällande kunder i de olika faserna, stärker den argumentation som 

Edvardsson m.fl. (2006) för om att det finns två typer av kundinvolvering, att lära av kunder 

samt att involvera dem. Även det faktum att kunders roll utvecklas och förändras beroende 

på vilket steg i utveckling ett projekt befinner sig kan bekräftas. Kunden går från att vara en 

informationskälla som organisationer kan lära sig av till att involveras i tjänsteutvecklingen 

och tar då rollen som både innovatör och utvecklare som kan felsöka och anpassa tjänster. 

Det stämmer även överens med Alam och Perrys (2002) empiri och modell där de 

argumenterar för att kunder kan vara involverade i tjänsteutvecklingsprocessernas alla delar. 
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Motivation 

Att motivera kunder att delta är inget som någon av respondenterna upplever som varken 

svårt eller ett problem. Kunder motiveras av att företagen faktiskt lyssnar på vad de har att 

säga, att de får vara med och påverka, och att de upplever en egennytta i form av en för dem 

bättre tjänst. Detta tyder på att motivationen hos kunder att delta är av typen intern snarare 

än extern, motivationen drivs av ett intresse (Ryan & Deci, 2000; Amabile 1998). Utlovandet 

av en bättre tjänst leder de till att delta, vilket drivs av att de själva bestämmer om de vill 

delta eller ej vilket är en av grunderna för positiv påverkan av inre motivation. Kunder kan 

även motiveras att delta i form av att de får en mindre gåva, biocheckar är ett vanligt 

förekommande alternativ. Detta är dock något som flertalet respondenter upplevt att kunder 

aktivt tackat nej till då det inte är anledningen att de deltog. Graden av extern motivation, att 

delta för ett separat resultat kan därför anses vara låg (Ryan & Deci, 2000).  

Vidare har Nordea upptäckt tre typer av motivation till varför kunder deltar: Emotionell 

motivation där kunden får vara med att påverka sin egen och andra kunders 

tjänsteupplevelser, de vill säga egoism och altruism (Holmes, Miller & Lerner, 2002): 

Problemstyrd motivation, där kunden kan delta i att avlägsna ett problem: och 

belöningsstyrd motivation vilket innebär att kunden får betalt i någon form. Alla de här 

typerna har kunnat identifieras under empiriinsamlingen. Den belöningsstyrda 

motivationen upplevs av respondenterna vara en sällan förekommande motivation till 

kunders deltagande. Det är som sagt snarare möjligheten att påverka och få sin röst hörd som 

motiverar kunderna att delta, kunder drivs främst av nytta för sig själv och andra. 

5.4. Slutresultat och effekter av kundinvolvering (Vad)  

Vad gäller effekter och slutresultat av kundinvolvering har de i forskningen vanligt 

förekommande, och förväntade, resultaten så som ökad tjänstekvalité, nöjdare kunder, och 

positiva finansiella effekter alla fått stöd i studiens empiriska undersökning. Ingen av 

respondenterna har motsatt sig dessa effekter, mer än att det möjligen kan vara svårt att göra 

vissa direkt kopplingar. Just eftersom dessa effekter är vanligt förekommande i forskningen 

kommer fokus att ligga på andra effekter som kundinvolvering har på organisationer och som 

uppdagades under empiriinsamlingen. Nämligen synen på innovation samt förändringar i 

organisationers sätt att arbeta och tänka gällande kunder. 

Innovationer 

Inom forskningen är ämnet innovation och dess olika typer vida diskuterat, allt från vad som 

är en innovation till olika klassificeringar så som inkrementell, radikal, och ad hoc för att 

nämna några. Den empiri som samlats in visar på att inkrementella innovationer är den mest 

förekommande typen, även om radikala innovationer enligt respondenterna sker om än inte 

lika vanligt förekommande. Det här styrker forskningen som menar på att kundinvolverad 

tjänsteutveckling och användarcentrerad design oftast leder till just inkrementella 

innovationer (Ordanini & Parasuraman, 2011; Norman & Verganti, 2014). Det här kan vara 
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ett resultat av att kunders utgångspunkt ligger i deras existerande kunskaper och 

erfarenheter, samt på grund av den metodik och metoder som används när kunder sätts i 

centrum.  

Företagen, och de involverade kunderna, är mestadels intresserade av att förbättra sina 

tjänster och därigenom förbättra sina kunders vardag, vilket då ofta innebär att en 

inkrementell innovation räcker. David på Usify menar på att typen av innovation är en större 

fråga akademiskt än vad den är praktiskt, då det för en kund inte är typen av innovation som 

är intressant utan nyttan den leder till. Vidare menar däremot respondenterna att det inte 

alltid är direkta innovationer som framkommer genom att involvera kunder, utan att 

innovationerna är ett resultat av de behov och problem som kunder visar sig ha och som de 

då behöver lösa. Vilket ytterligare stärker forskningen om att kundinvolvering leder till 

inkrementella innovationer och ökad innovationsvolym snarare än radikala innovationer 

baserat på kunders utgångspunkt vad gäller kunskap. Att ha en ökad mängd inkrementella 

innovationer kan även leda till konkurrensfördelar i form av att det blir svårare för andra 

organisationer att replikera en stor mängd konstanta förbättringar, något som bekräftas av 

Tele2.  

Två av tjänstedesignbyråerna, Antrop och Doberman, menar dock på att typen av innovation 

är beroende på vad de har för uppdrag och bestäms alltså i förväg, ett resonemang som ligger 

i linje med Norman och Vergantis (2014) argumentation om att inkrementella och radikala 

innovationer kräver olika processer. Genom att ha typen av innovation bestämd i förväg kan 

då processerna och därmed arbetssättet planeras på ett bättre och mer effektivt sätt. Utöver 

det nämnde ingen av respondenterna att typen av innovation är något som bestäms i förväg. 

Typen av innovation ett projekt leder till kan alltså tolkas som ett resultat av något som 

kommer fram under arbetets gång baserat på behov och insikter om det inte är förutbestämt. 

Organisationsförändring 

Under empiriinsamlingen framkom en mer oväntad effekt av kundinvolvering, nämligen hur 

det påverkar organisationer. Det kan då vara i form av förändring av kundorientering och 

kultur, vilket även kan medföra vissa svårigheter. Påverkan gällande en proaktiv 

kundorientering, kundcentrering, kunde identifieras både hos konsultbolagen och hos 

tjänsteföretagen. Att införa ett nytt sätt att arbeta med, och tänka på kunder, förklarar 

respondenterna kan bero på att organisationens anställda kan vara låsa i sitt gamla tankesätt. 

Att arbeta kundorienterat innebär att kunden och deras behov måste sättas i centrum vilket 

medför att inte bara synen på kunder måste förändras utan även alla arbetsprocesser då 

kunden även ska involveras i utvecklings- och innovationsarbete. Det kan även innebära att 

organiseringen av processerna behöver justeras för att fungera mellan funktioner i en 

organisation, interfunktionell organisering, för att kundernas behov ska genomsyra 

organisationens alla delar. På Transformator kallades det för att tänka på sin organisation 

som en samling silos där förändringar sker i en silo utan att tänka på påföljderna i en annan. 
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Information om kunderna behöver även göras tillgänglig för hela organisationen och dess 

medarbetare vilket kräver ett kunskapsgränssnitt för att kunna dela kundbehov inom 

organisationen, vilket även är en av de huvudsakliga källorna till tjänsteinnovation enligt 

Ordanini och Parasuraman (2011).  

Motstånd till att införandet av organisationsförändringar existerar både på organisatorisk 

nivå och bland medarbetare. Katz och Khan (1978) identifierade att strukturell tröghet mot 

förändring kan vara en av anledningarna, vilket även empirin i den här studien stödjer. En 

annan anledning som kan vara ett hinder och som stöds av empirin, är de etablerade 

maktstrukturernas ovilja att förändras. Vilket av respondenterna förklaras kan bero på 

prestigen bland de högre uppsatta medarbetarna och deras arbetssätt plötsligt anses vara 

“fel”. Hotet mot expertisen i organisationen finns även det som en förklarande anledning, 

när kunderna inte bara ska sättas i centrum utan även involveras kan det tolkas av 

medarbetare som ett hot av deras expertis. På medarbetarnivå kan fyra av Robbins (2003) 

huvudsakliga anledningar till motstånd mot förändringar påvisas i empiriskt. Vana förklaras 

på så sätt att deras vardag och vanliga sätt att göra saker riskerar att förändras när kunder 

involveras, vilket även förklarar känslan av säkerhet och rädslan för det okända. Hur 

kundinvolvering kommer att påverka deras arbetssituation är inte nödvändigtvis förklarat 

innan denna kundorientering införs. Att gå från inifrån och ut till att tänka utifrån och in 

riskerar även att resultera i en fördomsfullhet mot kundinvolvering på så sätt att 

medarbetarna kan fundera i banor om att vad kunder ska kunna bidra med som de inte redan 

kan. I ett klassiskt inifrån och ut-perspektiv så existerar kompetensen internt. 

Tjänstedesignbyråerna förklarar att de uppdragsgivare de kommer i kontakt med, som ett 

resultat av deras samarbete ofta fortsätter att arbeta på liknande sätt även efter ett projekt är 

klart. Att arbeta kundcentrerat och kundinvolverat initierar med andra ord 

organisations- och kulturförändringar. Förändringen kan förklaras enligt teorin som en 

diskontinuerlig förändring där någon eller alla av strategi, struktur, och kultur påverkas som 

ett resultat av en extern påverkan. I uppdragsgivarnas fall kan den externa påverkan anses 

vara tjänstedesignbyrån, då deras syfte bygger på arbeta kundcentrerat. Även 

tjänsteföretagen talar om ett kundcentrerat arbetssätt påverkar deras organisationer. Gabriel 

på SEB förklarar att det handlar om en filosofi och management som genomsyrar 

utvecklingsarbetet, vilket enligt teorier om organisationsförändring kan ses som ett förnyat 

perspektiv på organisationsförändring. Förändringen är ett resultat av upprepade processer 

och interaktioner mellan aktörer, internt och externt.  
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6. DISKUSSION 

 

I diskussionskapitlet kommer en diskussion kring analysen att föras med syfte att låta författarna få 

presentera egna åsikter och dra egna slutsatser utifrån skillnaderna och kopplingarna som har 

kunnat identifieras i analyskapitlet. Här kommer även den kritik som respondenterna riktade mot 

teoretiska modeller presenteras för att vidare landa i en presentation av en ny syntesmodell som har 

kunnat utvecklas utifrån både de teoretiska och de empiriska fynden.  

 

Efter analysen av det empiriska har det tydligt framkommit att inget av företagen arbetar 

efter de modeller gällande tjänsteutveckling som funnits tillgängliga sedan slutet på 80-talet, 

däremot finns det fortfarande inslag av de deskriptiva modellerna. Det sekventiella stegvisa 

arbetssättet har övergetts till förmån för att tänka i iterativa faser med starka influenser av 

designtänkande. Att tjänstedesign som fält vuxit fram och blivit mer uppmärksammat visar 

sig även i sätten företagen arbetar på. Spridningen kan även bero på att anlitandet av 

tjänstedesignbyråer har ökat vilket kan leda till att deras arbetssätt sprider sig ut till 

tjänsteföretagen och får fäste. I förlängningen kan det här leda till ytterligare spridning hos 

företag och myndigheter då det finns en omsättning av personal, vilket då leder till fortsatt 

spridning av kunskap om tjänstedesign. I samband med skiftet till designtänkandet har även 

kunden satts i centrum på ett annat sätt och används som utgångspunkt i utvecklingsarbeten 

för att säkerställa att det som utvecklas är något som efterfrågas på marknaden. I takt med 

att andra organisationer börjar tänka och arbeta på detta sätt ökar det även pressen på 

konkurrerande organisationer att ta efter för att inte riskera att halka efter, eller i värsta fall 

göras irrelevanta. 

Anledningen till detta skifte i angreppssätt gällande tjänsteutveckling har sin grund i att 

fokus på kunder har blivit allt mer centralt, vilket vidare har haft effekter på hur arbetet bör 

utformas. De gamla modellerna med upp till 15 steg är inte fullt förenliga med dagens snabba 

och föränderliga värld och att arbeta med kunden satt i centrum. En process enligt en sådan 

modell är i jämförelse med en iterativ process lång, dyr och krånglig, och det är mer 

fördelaktigt att arbeta i korta sprintar och leverera delar av projekt i dagens samhälle. Den 

ökade kostnaden och längden på projektet blir ett resultat av att de sekventiella modellerna 

oftast inte arbetar parallellt med aktiviteter, vilket skulle kunna spara både tid och pengar. 

Detta är något som kan åtgärdas genom att arbeta efter faser istället för steg, i en fas kan då 

ett flertal av de steg som tidigare var enskilda utföras parallellt och dessutom iterativt på ett 

smidigare och mer lätthanterligt sätt. Att arbeta i iterativa faser möjliggör också att 

kontinuerligt testa mot kund på ett annat sätt. Det går att ta fram något, testa på kund och 

sen gå tillbaka och göra justeringar löpande när det är strukturerat inom en fas. Även om 

likheten gällande steg finns kvar ser utformningen av dessa annorlunda ut alltså. Flera av 

respondenterna förklarade även att de tidigare har arbetat efter mer sekventiella modeller 
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men att det blev ineffektivt och inte fungerade, och att det istället krävdes ett designtänk och 

ett mer iterativt arbetssätt. 

De sekventiella modellerna har även kvarlevor av produktionstänk och att arbeta inifrån och 

ut, där en visualisering av varför ett projekt utförs saknas i de flesta fall. I och med 

avsaknaden av kunden som utgångspunkt kan det därför finnas en risk att varför, och för 

vem ett projekt genomförs, glöms bort. Vad som framkommit under studiens gång är vikten 

av insiktsarbete innan utvecklingen ens tar vid. Utan kundinsikterna ökar riskerna med 

utvecklingen då fel lösningar riskerar att utvecklas eller att det ens är en relevant tjänst för 

kund. Att utveckla vad kunder vill ha baserat på kunders insikt innebär en högre chans att 

lyckas än att utveckla vad en organisation tror att kunder vill ha. Kunderna involveras sedan 

under projektets gång och agerar både testare och som en slags stage-gate i form av att 

utvecklingen kan testas mot kunder. Det innebär att projekt antingen skickas tillbaka i 

processen för vidareutveckling, eller går vidare när kunderna är nöjda med det på ett mer 

naturligt sätt än att processen ska komma till en utsatt stage-gate för att där utvärderas. På 

så sätt behålls utifrån och in-perspektivet genom hela processen och en slutgiltig lösning 

kommer med största sannolikhet vara mer i linje vad kunder vill ha och kräver troligtvis 

därför mindre omarbetningar efter lansering. 

Att företagen inte gör någon direkt teoretisk uppdelning av kunderna var lite av en förvåning 

till en början på grund av det stora fokuset på det i teorin. Under och efter empiriinsamlingen 

blev det mer självklart att de kunder som bör involveras snarare är vanliga kunder med behov 

som behövs uppfyllas. Grupperingar av kunder så som exempelvis lead users används med 

andra ord inte uttryckligen på samma sätt. En förklaring till detta kan vara att sådana 

teoretiska uppdelningar helt enkelt inte förekommer eller har lika stor betydelse inom 

designmetodik som det har inom produktutveckling och traditionell tjänsteutveckling. När 

tjänsteutveckling nu präglas av en mer designmetodik försvinner därför användningen av 

sådan uppdelning och fokus ligger snarare på att involvera ”vanliga” människor. En av 

respondenterna från en av tjänstedesignbyråerna menade på att det inte finns någon relevans 

med en sådan uppdelning för en konsult, och han hade inte heller hört någon använda sig av 

något sådant.  

Även vår enkät och Larbig-Wusts sammanställning av vanliga metoder att använda sig av 

inom kundinvolverad tjänsteutveckling visar på att lead user-metoden används i relativt liten 

skala. Det kan tyda på att en sådan uppdelning och den metoden inte är användbar när det 

kommer till den typen av tjänsteutveckling som har varit aktuellt i den här studien. Att 

använda sig av lead user kanske snarare kan vara mer relevant att göra vid mer komplexa 

tjänsteutvecklingar och vid FoU-labb där mer framtida behov och utvecklingar står i 

centrum. Att dela upp kunder bör istället kanske snarare göras mer enligt en modell baserad 

på användningen av en produkt eller tjänst, och mindre på en kunds egenskaper. Detta skulle 

kunna uppnås genom att klassificera kunder efter Easons (1987, se Abras, Maloney-Krichmar 

& Preece, 2004) modell om primära, sekundära och tertiära kunder. Genom att dela upp det 
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på det sättet skulle perspektiven om användning av karaktärerna direkt, indirekt och beslut 

om tjänster alla kunna påverka utvecklingen av en tjänst. 

6.1. Förslag på syntesmodell 

Det finns som sagt en ökad trend för både tjänsteutveckling och kundinvolvering bland 

företag och andra organisationer, och forskningen kring de båda områdena ökar även den, 

men den släpar fortfarande efter forskningen kring produktutveckling. Detta i kombination 

med tjänsters allt större vikt i samhället visar på vikten av fortsatt forskning kring hur 

modeller som rör tjänsteutveckling och kundinvolvering bör se ut. Den kunskap som har 

erhållits tack vare det empiriska underlaget inom den här studien samt den tidigare 

forskningen inom området har lett fram till utvecklingen av vårt bidrag, i form av en modell 

som vi hoppas ger en bra bild över hur kundinvolverad tjänsteutveckling kan se ut. En 

fullskalig bild på modellen finns att tillgå i bilaga 5 

 

 

Figur 8: Kundinvolverad tjänsteutveckling, Byström Öhrnell och Ekström (2016) 

Uppstart: Ett projekt kan startas på grund av flera anledningar, exempelvis för att nya 

möjligheter, problem och behov har dykt upp. Det kan även ske som ett resultat av tidigare 

projekt där nya insikter har kommit fram under arbetet med ett projekt. Här kan syftet med 

ett projekt tas upp, fastställa vilka resurser och kompetens som finns tillgängligt för projektet 

samt mål, kriterier och mätbara variabler.  

Insiktsinsamling: I den här fasen tas kontakt med kunderna upp för att genom intervjuer, 

observationer, tillgänglig data etcetera, kunna samla in vilka behov, drivkrafter och 

eventuellt upplevda problem som finns bland kunderna. Här bör även organisationer skapa 

sig en förståelse för kundens vardag och vilken roll deras tjänster fyller, men även vilka roller 

de inte fyller idag, samt vilka roller de skulle kunna spela i framtiden. 

Insiktsanalys: Här bearbetas all data som samlats in av organisationen i den tidigare fasen 

för att komma fram till vad som verkligen är problemet eller vilka behov kunderna egentligen 

har och vilka möjligheter som existerar. När insikterna har analyserats kan kunder med 
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fördel involveras igen för att rangordna de problem och behov som tagits fram för att på så 

sätt kunna lösa de som är mest relevanta för kund. 

Idégenerering: Baserat på de insikter som bestämts att ett projekt ska gå vidare med 

genereras det i den här fasen idéer och förslag utifrån det. Här genereras förslag på lösningar, 

tjänster och koncept som ska uppfylla de behov som lyftes fram under insiktsfaserna. Här är 

det viktigt att få med flera perspektiv, vilket kan åstadkommas genom att låta kunder och 

organisationens medarbetare generera dessa tillsammans i till exempel workshopformat. 

Konceptutveckling: Utveckling av koncept baserat på de idéer och lösningsförslag som tagits 

fram antingen kan ske av ett kreativt team ensamt av organisationen eller i samarbete med 

kund. Att göra det utan involvering av kund kan i vissa fall vara snabbare. Efter att ett koncept 

har utvecklats involveras kunder igen för att testa konceptet. 

Pilottest: När ett koncept är så pass utvecklat att det är färdigt att implementeras och lanseras 

görs med fördel ett pilottest på en begränsad grupp kunder. Här kan tjänsten, dess 

supporttjänster, medarbetare och distribution testas för att granska tjänsteprocessen och alla 

kontaktpunkter. Här kan processen antingen börja om genom att göra en ny 

insiktsinsamling, gå tillbaka och arbeta på konceptet eller anses klart för implementering och 

lansering. 

Implementering & lansering: Att implementera tjänsten innebär att organisationen 

förbereds inför lansering genom att säkerställa att processer, system, funktioner är i ordning 

och medarbetare tränats i den nya tjänsten. Efter att tjänsten är implementerad internt kan 

den lanseras och göras tillgänglig för marknaden. 

Uppföljning: Efter att tjänsten har lanserats följs det upp på de mål, kriterier och variabler 

som satts upp i början på projektet för att se att projektet levererat på det som är bestämt. 

När tjänsten väl är lanserad granskas och utvärderas den kontinuerligt för att kunna förbättra 

och korrigera när problem uppstår. Hela processen börjar om igen efter lansering och tar inte 

slut bara för att tjänsten är lanserad, utan det är en pågående process. 

Under hela projektets gång kan nya idéer, behov och problem dyka upp, vilket kan leda till 

nya insikter till projektet men även ligga till grund för nya framtida projekt. Detta leder till 

att alla dessa faser kan iterera, antingen i sig själva eller mellan ett flertal faser, det vill säga 

mindre och större feedback-loopar. Hela modellen och alla dess faser är iterativ för att ta 

hänsyn till tjänsteutvecklingens icke-linjära karaktär. För att även visa på vikten av att alltid 

ha kunden som utgångspunkt visualiseras här tydligt en kund i centrum av modellen. 

 

 

  



89 
 

7. SLUTSATS 

 

I det sista kapitlet kommer de slutsatser som har kunnat dras utifrån studiens resultat att 

presenteras med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Här kommer även studiens bidrag 

till både forskning och organisationer, för att slutligen landa i en del om förslag på vidare forskning 

som skulle kunna genomföras. 

 

Sammanfattningsvis går det, inom ramen för den här studien, att konstatera att de gamla 

sekventiella modellerna vad gäller tjänsteutveckling mer eller mindre har fasats ut till förmån 

för en arbetsprocess mer baserad på iterativa faser med en metodik grundad i design. 

Tjänstedesignbyråerna arbetar, precis som namnet antyder, efter metodiker och processer 

som går att återfinna inom ämnet tjänstedesign. Även tjänsteföretagen har börjat gå mot ett 

mer designinfluerat arbetssätt, trots att vissa av dem inte riktigt är där ännu. Vissa av dem 

har fortfarande kvar en antydan av de traditionella tjänsteutvecklingsmodellerna, men då de 

som är av mer deskriptiv karaktär snarare än normativ. Att vissa av tjänsteföretagen inte 

arbetar efter designmodeller fullt ut är den enda tydliga skillnaden i tillvägagångssätt som 

har kunnat identifieras mellan dem och tjänstedesignbyråerna. Sett till det stora hela rör sig 

tjänsteutveckling mer mot metoder baserat på design med människan i centrum och en 

iterativ arbetsprocess. 

När det gäller synen på användare skiljer det sig även åt mellan praktik och teori. 

Litteraturens mer specifika uppdelning mellan användare på egenskaper lyser med sin 

frånvaro i praktiken. I praktiken ges istället företräde till kunders behov, drivkrafter, 

erfarenheter och kunskaper baserad på deras egen vardag. Kunder bidrar med en föränderlig 

roll som innefattar allt från informationskälla till innovatörer genom deras bidrag i form av 

kundinsikter. Eventuell inkludering av lead users etcetera kan i så fall ske indirekt baserat på 

att de kan involveras på grund av deras behov och problem, och inte i egenskap av att de 

teoretiskt kan klassificeras som en lead user. Att förstå kunden och deras behov ligger till 

grund för allt. 

Vidare kan effekter av kundinvolvering utöver de klassiska så som ökad kundnöjdhet, 

tjänstekvalité och lönsamhet identifieras. Detta i form av påverkan på organisationers sätt 

att strukturera sig själva samt hur organisationen ser på kunder i form av en ökad grad av 

kundcentrering. Framförallt har kundinvolvering i tjänsteutveckling effekter på hur 

organisationer strukturerar och organiserar sin utvecklingsprocess.  

Slutligen kan en involvering av kunder ses som en nödvändighet allt eftersom marknader och 

organisationer mognar och utsätts för en ökad konkurrens. Kundinvolvering är mitt uppe i 

en trend som pekar uppåt och tros fortsätta uppåt. Det gör att ämnet bör studeras och forskas 

kring mer, både ur ett akademisk och praktiskt perspektiv. 
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7.1. Studiens bidrag till forskning och organisationer 

Forskningen kring kundinvolvering i kombination med tjänsteutveckling är något som ökar 

allt eftersom tjänsters vikt i samhället blir allt tyngre. Tidigare forskning inom 

tjänsteutveckling har till stor del baserats på modeller tagna från produktionsutveckling. 

Dessa har sedan genom forskning och andra studier, ofta inom en B2B-kontext, flyttats och 

anpassats för tjänsteutveckling. Att studera ämnet tjänsteutveckling genom att kombinera 

tjänsteutveckling och tjänste-/användarcentrerad design så som i denna studie är inte något 

vanligt förekommande oss veterligen, men det finns bevisligen en poäng med att göra det. 

Ett av kunskapsbidragen är därför att forskningen kring kundinvolvering i tjänsteutveckling 

i vår mening bör se mer åt designhållet, där människan tydligare står i centrum.  

Denna studie bidrar med ett förslag på en modell för tjänsteutveckling där kunden tydligt 

står i centrum och är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete. Det faktum att studien 

belyser två perspektiv, tjänstedesignbyråer och tjänsteföretag är inte något som vi har stött 

på tidigare och verkar således inte vara vanligt förekommande i litteraturen. Detta bidrar till 

att två perspektiv på tjänsteutveckling har influerat studiens modell. Tjänstedesignernas 

externa i form av konsulter, samt ett internt perspektiv genom de deltagande 

tjänsteföretagen. Gällande kontexten/ämnet användare bidrar studien med en empirisk syn 

på användare som inte är lika klassificerad som den teoretiska som är mer uppbyggd på 

användares olika egenskaper. Utöver det bidrar studien till forskningen kring 

organisationsförändringar som ett resultat av kundinvolvering och att arbeta kundcentrerat. 

Den tidigare forskningen har belyst hur och varför en proaktiv kundorientering bör 

implementeras Det har däremot inte belysts vilka effekter det eller kundinvolvering kan ha 

till samma utsträckning. 

Förutom de ovanstående bidragen till forskningen bidrar vårt arbete även empiriskt till 

organisationer genom att föreslå en ny möjlig modell för tjänsteutveckling där kunden är 

involverad från start till slut. Genom modellen kan organisationer få hjälp att strukturera sin 

tjänsteutveckling med kunden som utgångspunkt men även i vilka delar, och hur, kunder kan 

involveras. Studien belyser även empiriskt vikten av att involvera kunder i tjänsteutveckling 

samt effekterna det kan ha på en organisation. Detta kan vidare leda till en bättre 

implementering av en proaktiv kundorientering i organisationer genom att minska risken för 

de problem som kan uppstå som ett resultat av oförutsedda förändringar som behöver göras. 

En av förändringarna som kan uppstå har att göra med kulturen inom organisationer och 

hur synen på kunder förändras, något som kan kräva ett mer omfattande arbete än en 

eventuell omstrukturering av organisationen och därmed kan behöva ett visst förarbete. Vår 

förhoppning med studien är att fler får en ökad kunskap och förståelse av vikten av att arbeta 

kundorienterat och att även involvera kunder i sin utveckling. Detta eftersom kunderna kan 

anses vara den mest centrala delen i en värld fylld av tjänster. 
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7.2. Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har goda kunskaper och insikter i kundinvolverad tjänsteutveckling 

erhållits, vilket vidare har lett till funderingar kring hur studien hade kunnat utvecklas eller 

sett ut om en annan riktning valts. För det första hade det varit intressant och gynnsamt med 

en utökning av antalet respondenter. Detta för att kunna göra en större och mer generaliserad 

kartläggning av hur kundinvolverad tjänsteutveckling ser ut och om skillnaderna gentemot 

teorin fortfarande kan identifieras. Det hade även varit intressant att göra en jämförelse 

mellan tillverkande företag och tjänsteföretag för att se om det finns eventuella skillnader i 

deras kundinvolverande utvecklingsprocesser. För det tredje hade det, trots att det kan vara 

svårt att mäta, varit intressant att göra en studie kring hur effekterna av kundinvolvering ska 

och kan mätas. Att även göra en jämförande studie kring huruvida effekterna som erhålls vid 

kundinvolverad tjänsteutveckling skiljer sig om arbetet sker internt eller genom en 

tjänstedesignbyrå hade kunnat leda till intressanta fynd.  

Sammanfattningsvis tror vi att det generellt sett behöver mer forskning inom området och 

att inriktningen inom kundinvolverad tjänsteutveckling då borde vara mer åt designhållet, 

just för att påvisa vikten av ett iterativt arbetssätt med kunden i centrum. 

Avslutningsvis - om allt med kundinvolvering i tjänsteutveckling och alla dess faser upplevs 

som ett komplext arbetssätt, vill vi framhäva att det viktigaste och mest nödvändiga är att 

arbeta kundcentrerat och som en av respondenterna sa: 

Ska man vara sjukt konkret så tycker jag det här med kundinvolvering, det handlar 

egentligen faktiskt bara om att ut och våga fråga, och lyssna – Caroline 
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Bilaga 2: Modell till intervjufrågorna 

 

 

  



 

  



 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation om respondenten och företaget 

 Vad är din roll och dina arbetsuppgifter här på företaget? 

 Berätta om tjänsten ni erbjuder 

 Vilka typer av företag söker sig till er, vad behöver de hjälp med och vilka mål har de? 

o Om det ej framgår: Gäller det en ny tjänst eller vidareutveckling av 

befintlig? 

Kundinvolveringprocessen 

 Hur går processen till, från att ni träffar kund till att projektet är klart, om du kan 

beskriva övergripande? Arbetar ni efter manualer, principer eller lista som ska prickas 

av t.ex.? 

 Litteraturen och teorin säger att modeller för kundinvolvering innehåller de fyra 

delarna design, analys, utveckling och lansering. Skulle du säga att det stämmer? 

o Om ja/nej, varför? 

o Om inte, vilka steg skulle ni anse att det är som finns? 

 Vilka syften finns det med att involvera kunder i de olika stegen? 

 Vilken är den vanligaste fasen att använda sig av kundinvolvering i? 

o Om det ej framgår: Finns det någon fas där det inte finns någon nytta alls 

av kundinvolvering? 

o Finns det kritiska relationer mellan aktiviteter och faser?  

 Vilka metoder använder ni er av i de olika stegen? 

o Vilken metod till vilket syfte är mest användbar? 

o Vilken eller vilka är lämpligast för att få fram latenta behov? 

o Beroende på tjänstens karaktär? 

 Vilka typer av användare brukar ni använda er av? T.ex. lead users, vanliga användare, 

avancerade användare, utanför branschen, icke-kunder? 

 Är det viktigt att kunden har erfarenhet eller kunskap inom området? Vilka kunskaper 

sitter olika användare inne på? 

 Använder ni olika typer av kunder till olika syften, steg och metoder? 

o Om det ej framgår: Varför just dessa användare/varför inte? 

 Vilka användare är mest kreativa? 

o Om det ej framgår: Vad tycker ni utmärker kreativitet hos användare? 

o Om det ej framgår: Finns det skillnader mellan användartyper? 

o Om det ej framgår: Är kreativitet något som är viktigt för er i 

urvalsprocessen? 

 Hur motiverar ni användare att delta och finns det någon skillnad i motivation mellan 

användare? 



 

o Hur pass viktigt skulle du säga att det är att användare är motiverade och 

varför? 

 Finns det några andra viktiga skillnader mellan användargrupper? 

 Använder ni er av användare individuellt eller sker det på gruppbasis? 

o Hur ser gruppsammansättningen ut i så fall? Lägger ni någon vikt vid det alls? 

o Redan sammansatt grupp eller sätter ni ihop grupper?  

Resultat av kundinvolvering 

 Vad kan kundinvolvering resultera i? 

 Hur mycket av informationen och idéerna ni får in skulle Du säga är nya, genomförbara 

och värdefulla? 

o Hur värderar ni användarnas information och idéer? 

 Är det direkta innovationer eller behov som kan lösas med innovationer som 

framkommer? 

 Leder idéerna och informationen oftast till inkrementella eller radikala innovationer 

och utvecklingar? 

 Vad kännetecknar en lyckad kundinvolvering? 

 Upplever era kunder att deras tjänstekvalitet förbättras? 

o Andra förbättringar era kunder upplever? T.ex. kundnöjdhet, lönsamhet etc 

Övriga frågor 

 Är det skillnad på kundinvolvering inom tjänsteutveckling kontra produktutveckling 

eller kan era metoder även appliceras på tillverkande företag? 

 Hur mycket av ert arbete är baserat på teorier och forskning? 

o Om inte, är det utvecklat baserat på praktik? 

Extrafrågor om tid finns 

 Vilken information får ni av era kunder och vad samlar ni in själva? 

o Om det ej framgår: Får ni tillgång och användning av klagomål och 

feedback från företags egna kunder? 

 Ser ni en ökad trend för kundinvolvering och kundfokus bland tjänsteföretag? 

o Upplever ni att det finns några trender inom just kundinvolvering? T.ex. 

populärt med vissa metoder, involvering i processer eller involvering av typer 

av användare? 

  



 

Bilaga 4: Identifierade faser 

  



 

  



 

Bilaga 5: Förslag på syntesmodell 

 

  



 

 


