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Sammanfattning 

Att använda produktutveckling som konkurrensfördel har ökat dramatiskt de senaste tio 

åren. Anledningen till det kan spåras till att på 2000-talet har det skett en förändring till 

en mer kunskapsbaserad ekonomi, vilket har lett till att det även har blivit en förändring 

i när innovation typiskt sker i samband med produktutveckling. Numera sker innovation 

typiskt genom ständig förändring genom att kunderna får säga vad de tycker, istället för 

att ske vid produktionsanläggningen. Med hjälp av informationen från kunderna kan 

företaget sedan producera produkter som motsvarar precis kundernas behov. Därför 

kommer det företag som har mest kundanpassade produkter att ha störst framgång. 

För att involvera kunder finns det olika metoder som företagen kan använda sig av, där 

de metoder som tidigt involverar kunderna i produktutvecklingsprocessen förespråkas. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda vilka metoder som används när företag ska ta 

reda på vad kunderna har för behov av produktutveckling. Studien tar även upp hur 

företagen sedan går vidare med den informationen och hur den integreras i 

produktutvecklingen. Uppsatsen beskriver ett antal olika modeller som används, och när 

dessa tillämpas. För att uppfylla syftet, studeras åtta stycken företag verksamma inom 

olika branscher med hjälp av intervjuer. 

För just denna uppsats har två företag studerats och analyserats, Nets Danmark A/S och 

ITT – Water & Wastewater. Nets huvudsakliga metod för att uppfylla kundernas behov 

sker med hjälp av ständiga kontakter med kunderna. Deras form av kundkontakt kan 

kopplas till bland annat fokusgrupper i teorin. Nets använder sig ofta av en befintlig 

produkt som modifieras specifikt för en kund istället för att starta en utveckling från 

grunden vilket liknar metoden open innovation. ITT använder sig mest av kundbesök 

där det görs intervjuer samt observationer vid användning av befintliga produkter för 

vidareutveckling. Förutom kundbesök har ITT även använt sig av betatest för att 

undersöka kundernas efterfrågan. 

De företag som ingick i studien använder sig av metoder som återfinns i rapporten. 

Alltså finns det svenska produktutvecklingsföretag som använder välkända metoder för 
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att hitta kundbehov samt uppfylla dessa, dock betyder det inte att företagen har speciella 

namn för sina metoder.  
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Förord 

 

Detta arbete är utfört som ett delmoment i form av en kandidatuppsats som skrivits för 

kursen Fördjupningsarbete i Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Kombinationen av att göra teoristudier inom ett ämne och sedan studera hur 

företag jobbar med just detta i verkligheten har varit mycket lärorikt. Hela arbetet har 

drivits som ett projekt med olika faser, vilket också har gett flera bra erfarenheter. 

Ett stort tack delas ut till respondenterna Pedram Tadayon från Nets och Johan Bratthäll 

från ITT som tog sig tid att berätta om respektive företags kundinvolvering för 

produktutveckling. Jag vill även tacka handledarna Anders Berglund, Ernesto Gutiérrez 

och Jens Hemphälä för deras värdefulla synpunkter och återkoppling under projektets 

gång. 

Faraz Kuhpai 

Stockholm 2011-05-03 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Watanabe, et al (2010) skriver i sin artikel att på 2000-talet har det skett en förändring 

till en mer kunskapsbaserad ekonomi, vilket har lett till att det även har blivit en 

förändring i när innovation typiskt sker vid produktutveckling. Produktutveckling anses 

även vara viktigt för att öka tillväxten av företaget, då dess slagkraft kan bli lika stor 

som ett eventuellt samgående eller uppköp (Papastathopoulou och Alvonitis, 2001). 

Förändringen har skett från att innovationen sker vid produktionsanläggningen till att 

snarare ske genom ständig förändring genom att kunderna får säga vad de tycker 

(Kaulio 1998). Information från konsumenter och marknadsaktiviteter i 

produktutvecklingsprocessen kan enligt tidigare studier spela en avgörande roll 

huruvida produkten i fråga kommer att lyckas eller ej på marknaden (Huang, 2002), 

(Kaulio 1998). Watanabe et al. (2010) menar att för att företag skulle kunna behålla sitt 

värde i sina produkter, var de tvungna att ha en konstant utveckling av dessa och därför 

skaffa sig verktyg för att kunna genomföra detta. Att företag har sådana verktyg är 

kritiskt för att företaget ska kunna hålla sig konkurrenskraftigt. Det är även viktigt att 

denna innovationsprocess sker så tidigt som möjligt. Som en start kan företagen utnyttja 

den kunskap som redan finns på marknaden och förbättra den, eller kunskap som finns 

inom företaget. 

Swaddling och Miller (2003) skriver att det finns även de som hävdar att det är en 

konsumentrevolution på väg, där det som är viktigast för kunderna även måste vara 

viktigast för företagen. Om företagen inte anammar detta kommer de att tappa 

marknadsandelar eller till och med inte överleva. 

Shilling och Hill (1996) skriver att företag på grund av den gällande utvecklingen och 

det ökande trycket som dessa medför, står nu produktutvecklingsprocessens mål och 

syfte vid ett vägskäl. Det ena målet är att minimera tiden det tar från en ny idé gällande 

en produkt till dess att produkten lanseras, medan det å andra sidan finns mål om att 

maximera överrensstämmelsen mellan konsumenternas behov och produktens 

egenskaper. 

Företaget måste utveckla produkter som anpassas till kundernas behov och inte tvärtom. De 

som bäst kan fastställa kundernas behov är kunderna själva (Edvardsson et al, 2000). Detta 

leder till frågeställningen i denna studie. 
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1.2 Huvudfråga/syfte 

Vad det är som gör att ett företag kan vara konkurrenskraftigt mot ett annat företag som 

arbetar med samma affärsidé? Det är en väldigt komplex fråga med många faktorer som 

måste tas hänsyn till. Denna studie väljer dock att fokusera på hur företag gör för att 

säkra att en produkt/tjänst ska utvecklas precis till det som kunden vill ha. På detta sätt 

kan företag konkurrera med hjälp av de mest kundanpassade produkterna (Ullrich & 

Eppinger, 2000). 

Huvudfrågan som ställs är, vilka metoder används för att ta reda på marknadens behov 

av produktutveckling och hur används informationen i produktutvecklingsprocessen? 

1.3 Riskanalys 

Intervjuerna ligger till stor grund för hela projektets syfte och de utgör de största 

projektriskerna. Dels därför att intervjuerna sker i samverkan med källor utanför 

projektet vilket kan påverka tidsschemat samt för att vid intervjuer finns en risk för 

misstolkning av frågorna som ställs, vilket kan leda till missledande svar. 

För att förebygga risker i samband med intervjuerna och ha möjlighet att korrigera 

eventuella problem, planeras de att genomföras tidigast möjligt. Skulle respondenterna 

ge otillräcklig information för analysen, kan ett alternativ vara att söka ytterligare 

tillfällen för fler intervjuer. 

Övriga problem som uppkommer under projektets gång får behandlas löpande och 

diskuteras i samband med projektgruppens regelbundna möten. Exempel på dessa är 

ojämn arbetsfördelning, bortfall pga. sjukdom eller annan anledning, intern 

kommunikationsbrist, tidsbrist. 

1.4 Avgränsningar 

På grund av tidsbrist och för att underlätta utvärderingen har avgränsningar gjorts. 

Endast åtta företag har intervjuats. Gruppen väljer att avgränsa sig till innovation inom 

enbart teknik, där både produktutvecklande företag och tjänsteföretag tas hänsyn till. 

Tjänsterna skall dock handla om tekniska tjänster. 
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2. Metod 

Huvudsyftet för denna undersökning var att göra en kvalitativ studie baserad på 

intervjuer och litteratur. En kvalitativ intervju är där samtalet förs kring ett bestämt 

ämne och den ger oftast snabb och innehållsrik information på intervjuarens villkor 

skriver Svensson & Starrin (1996). Följande metodavsnitt beskriver arbetets upplägg 

och vilka medel som har används vid genomförandet av undersökningen. 

Intervjufrågorna var baserade på den teoretiska bakgrund som förstudien gav. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i denna undersökning räknades som sekundärdata. Med sekundärdata 

menas data som finns tillgänglig sedan tidigare (Christensen, et al., 2001). 

Litteraturstudien riktade sig mot produktutveckling och de metoder som används för att 

möta kund och marknadskrav. Den information som erhölls från artiklar, uppsatser och 

böcker låg till grund och underlag för den teoretiska referensram som användes genom 

hela projektet. Några av de sökord som främst användes var Product Development, 

Need finding, User Involvement och Lead user metoden. Dessa ansågs relevanta då det 

var kundinvolvering inom produktutvecklingsföretag som denna studie syftar till.   

Den litteratur som fanns inom området var ofta nischad åt någon speciell metod eller 

byggde på hypoteser som testades i olika undersökningar. Förutom den funna 

litteraturen användes en referens i form av en professor vid KTH. Detta för att få mer 

kännedom om vilka metoder som är aktuella och som lärs ut idag. Med hjälp av denna 

referens kunde viss vägledning fås och bakgrundsstudien förbättras och komplimenteras 

ytterligare. 

2.2 Genomförande 

Under våren 2011 genomfördes denna studie av fyra teknologer med 

fördjupningsinriktningen ”Integrerad Produktutveckling” på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Studien är en del av respektive teknologs kandidatexamen. 

Studien som presenteras i denna rapport är en individuell del av en studie där det ingår 

fyra liknande delstudier.  

Gemensamt genomförande 

Kandidatuppsatsen består av två delar, en gemensam och en individuell del. Samtliga 

fyra teknologer har hjälpts åt med bakgrundsanalysen, att ta fram fakta om tidigare 

gjorda studier inom området och en intervjuguide. Upplägget för rapporten baserades på 

den för kursen tillhörande dispositionsmallen. 

Gruppen startade med att fördela roller för projektet. Rollerna som fördelades var 

projektledare, ansvarig för redigering och sammanställning av rapport, ansvarig för 

intervjuer och ansvarig för litteratursökning. Därefter enades gruppen om en 

frågeställning som rapporten skulle utgå ifrån. Denna låg sedan till grund för den 

planeringsrapport som sammanställdes och presenterades för kursledningen och övriga 

studenter. Efter feedback på denna presentation ändrades frågeställningen och det 

grundliga arbetet började. 
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Företagsintervjuerna som skulle göras i samband datainsamlingen ansågs av gruppen att 

vara en avgörande faktor för projektets framgång. Därför var framtagning av en 

intervjuguide det första som gjordes när huvudfrågan fastställts. För att kunna ställa 

relevanta frågor vid intervjuerna, påbörjades även litteratursökningen direkt. 

Regelbundna möten ca tre gånger i veckan hölls för att stämma av vad som gjorts sen 

sist och för att fördela nya arbetsuppgifter. Plattformen för delning av dokument som 

användes var en intern plattform som KTH använde sig av som heter Bilda
1
. 

Individuellt genomförande 

Den individuella delen av uppsatsen hade sitt huvudområde i intervjuerna. Samtliga i 

gruppen ansvarade för att hitta lämpliga respondenter på två stycken företag som 

passade bra in inom avgränsningarna. De intervjuer som sedan hade bokats, 

genomfördes av den som hittat respondenten, men även en till person som följde med 

som stöd och hjälpt. Alla intervjuer som genomfördes var ”face to face”- intervjuer på 

det granskade företaget, det vill säga inga frågor från intervjuguiden ställdes via telefon 

eller e-post. Efter att intervjuerna hade genomförts bearbetades insamlad data 

individuellt. Intervjuerna, som alla var inspelade, transkriberades och analyserades 

noggrant för att få ut det viktigaste som var relaterat till den valda frågeställningen och 

syftet med denna rapport. De data som samlades in presenteras i form av resultat längre 

fram i rapporten. 

2.3 Företagsintervjuer 

Primärdata i denna studie kommer från intervjuer utförda på företag vilka utvecklar 

tekniska produkter eller tjänster för en marknad med hård konkurens. Med primärdata 

menas att utredaren själv samlat in data, den finns inte presenterad tidigare. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). Respondenterna hade goda kunskaper inom området och 

insyn i företagens utvecklingsprocesser, speciellt hur empiriska förstudier genomförs 

och hur deras resultat används för att nå kundernas krav och förväntningar. Exempel på 

respondenternas arbetsuppgifter var marknads- & försäljningsansvarig och produktchef 

etc. 

Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser och vid varje tillfälle utfördes 

intervjuerna av två studenter från projektgruppen. Ena student hade i uppgift att leda 

intervjun och föra en dialog med respondenten, den andra studenten skötte det praktiska 

i form av anteckningar och kontroll över inspelningen. Han kontrollerade även att alla 

väsentlig frågor hade tagits upp samt upptäckande av eventuella motsägelser.           

Intervjuernas försökte hållas semistrukturerade för att lättare erhålla just den 

information som behövdes. I en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren ifrån en 

uppsättning frågor men har friheten att modifiera ordningsföljden om nödvändigt, samt 

friheten att ställa följdfrågor och starta diskussioner (Svensson & Starrin, 1996). 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide där många frågor var rent informativa 

men ett par huvudfrågor var upplagda med förhoppningar om att respondenten skulle 

beskriva fritt och ”sväva ut” lite om egna synpunkter. 

                                                 
1 http://intra.kth.se/utbildning/bilda-1.31713 
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Om respondenten skulle ”sväva iväg” för långt från huvudfrågan skapades ett par 

följdfrågor för att istället skapa en diskussion mer riktad till huvudämnet. Alla intervjuer 

följde samma intervjuguide, se bilaga 1. Dokumentering utfördes både skriftligt och 

med bandinspelning.   

Eventuella oklarheter och frågor som dök upp efter intervjuerna klargjordes delvis 

genom vidare kontakt via e-post, telefon eller muntlig kontakt. 

2.4 Urval 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer på företag i Stockholm vilka alla hade en 

relation till produktutveckling, dock inom olika områden för att kunna se samband och 

skillnader. De som intervjuades hade alla en koppling till produktutvecklingsprocessen 

inom respektive företag. Medverkande företag samt dess respondent presenteras i tabell 

1 nedan. De företag som var delaktiga i denna rapport är rödmarkerade. 

Företagsnamn Industriområde Omsättning 

 

Antal 

anställda 

Befattning Intervjudatum 

Företag A Tillverkar och 

levererar industrigas 

SEK 3,4 Md 906 (2009) Marknad & 

försäljningsansvarig, 

Norra Europa 

2011-03-18 

Företag B Tillverkar och 

levererar 

värmekamror 

SEK 1,8 Md 

(2010) 

400 Produktchef 2011-03-17 

Företag C Utvecklar medicinsk 

teknik & tjänster 

SEK 166 Md 

(2009)  

14000+ Clinical and systems 

engineering, specialist 

2011-03-25 

Företag D Utvecklar 

ergonomiska 

produkter 

SEK 54 M 55 Kommunikationschef 2011-04-07 

Företag E Utveckling och 

tillverkning av 

elektroniska system 

SEK 1 Md 700 Systemverifikatör  2011-04-06 

Företag F Utveckling av 

mjukvara för 

handelstjänster 

SEK 2 Md 1000 Projektledare 2011-04-07 

NETS Säljer finansiella 

tjänster och 

produkter  till banker 

SEK 6,4 Md 2200 Säljchef i Norden 2011-04-14 

ITT Tillverkar och 

levererar 

vattenpumpar 

SEK 42 Md 

(2010) 

6000 Chef för forsking och 

utveckling 

2011-04-14 

Tabell 1. Lista med information över medverkande företag 

 

2.5 Källkritik 

Till primära källor räknas respondenterna från företagsintervjuer och professorn på 

KTH. Dessa bedöms utifrån att källorna själva inte har någon vinning att ange svar som 

gynnar deras eget intresse. 

Sekundära källor är funna artiklar, avhandlingar, böcker, hemsidor och övrigt material 

som används. Litteraturkällor som har legat för långt bak i tiden som valts bort då de 

bedömts vara baserade på kund/marknadskrav som inte varit lika höga i den meningen 

att senare tids lättillgängliga och utbredda informationssamhälle. 

Alla källor som används i detta arbete har valts utifrån ämnesrelevans och sammanhang 

och bedöms som trovärdiga och aktuella inom den tidsram som angivits. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Produktutveckling 

Företags olika fokus vid produktutveckling 

 
Företag som driver produktutveckling har ofta två olika fokus när de utvecklar sina 

produkter. Kund eller teknologifokus, nedan kommer en förklaring på de olika 

begreppen.  

 Alternativ 1 - Kundfokuserad produktutveckling 

 

 Lyckade projektgrupper har förståelse för att kundens röst är huvudsaklig för 

 företaget om produkten ska bli framgångsrik. Även om kundfokuserad 

 produktutveckling har stor betydelse i marknadsorientering är den tyvärr nästan 

 obefintlig i många produktutvecklingsprojekt. (Cooper, 2000a) 

 Ett företag måste enligt Cooper (2000a) involvera kunder i 

 produktutvecklingsprocessen. Företaget måste använda kunderna som indata till 

 utvecklingsprocessen och inte endast som en bekräftelse på denna. Enligt 

 Sundström och Viktorsson (2003) är kundfokuserad produktutveckling den 

 starkaste drivande kraften på företaget. 

 Alternativ 2 - Teknologifokuserad produktutveckling 

 

 Med teknologifokuserad produktutveckling menas att den fokuserar på att hitta 

 nya teknologier istället för att undersöka kundernas syn på en ny produktidé och 

 detta bidrar till att uppnå en mer innovativ produkt (Sundström & Viktorsson, 

 2003). Enligt (Ulrich & Eppinger, 2000) så läggs det större vikt på produktens 

 teknologiska egenskaper istället för att undersöka om den uppfyller kundernas 

 behov. 

 

Olika typer av produktutveckling 

 
Generellt finns det två typer av produktutveckling som företag ägnar sig åt. De två 

ytterligheterna benämns som radikala eller inkrementella. Karlsson och Nyström (2007) 

Nedan ges en beskrivning av de två begreppen. 

 Alternativ 1 - Radikal produktutveckling  

 

 En radikal produktutveckling avser produktutvecklingsprocesser som resulterar i 

 signifikant nya produkter eller nya teknologier som ger upphov till nya 

 marknader Karlsson och Nyström (2007). Ullrich & Eppinger (2000) menar att 

 utveckling sammanförs med en högre risk och kärnan för processen är de 

 teknologiska aspekterna hos en produkt.   
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 Alternativ 2 - Inkrementell produktutveckling 

 

 En inkrementell produktutveckling avser produktutvecklingsprocessen där 

 företag modifierar eller utvecklar redan existerande produkters egenskaper. För 

 att företag ska fortsätta konkurrera med existerande produkter kan det vara 

 nödvändigt med denna typ av produktutveckling (Ullrich & Eppinger, 2000). 

 Inkrementell produktutveckling kan med andra ord sägas att det är marknaden 

 som styr hur existerande produkter ska modifieras (Herbig, 1994). 

 

3.2 Generell översyn av produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen, se figur 1, går att beskriva med ett antal olika faser som 

en produkt måste genomgå innan lansering. Antalet av dessa faser och vad de innefattar, 

varierar mycket mellan olika teorier. Dock finns det ingen produktutvecklingsprocess 

som fungerar i alla tänkbara fall, utan processerna ser olika ut för varje företag skriver 

Ulrich & Eppinger (2000). Denna uppsats har valt att utgå ifrån en processmodell som 

Rogers (1983) har arbetat fram. Detta på grund av att Rogers modell är väldigt 

övergripande, men beskriver huvudområdena som bör tas hänsyn till vid 

produktutveckling. Dock skall även den modell som Davila (2000) har tagit fram 

användas, som beskrivs i Andersson, et al., 2007. Rogers modell har delat in 

produktutvecklingsprocessen i tre faser, och Davila vill tillägga ytterligare en fast i 

början av produktutvecklingsprocessen. 

 

 

Figur 1. Produktutvecklingsprocessen enligt Rogers och Davila 

Syftet med produktutveckling förklaras av Davila (2000), som att omvandla en idé till 

en fysisk tillgång och tillvägagångssättet i processen är strukturerad i tydliga faser. 

Planeringsfasen beskriver Davila som att det är där projektets krav, målmarknad, 

produktens kännetecken inklusive pris, funktion, prestanda och planerat 

introduktionsdatum definieras. Därefter kommer idégenereringsfasen som bygger på 

konceptdesign, och där specificeras produktens specifikationer och krav mer i detalj, i 

detta stadium beaktas målkostnad, teknisk kapacitet, koppling till kund, 

marknadsintroduktion och organisationsresurser. I den tredje fasen formas den 

insamlade informationen från de tidigare stadierna till en fysisk produkt. Den fjärde 

fasen beskriver marknadslanseringen. 

3.3 Kundinvolverad/orienterad produktutveckling 

Med kundinvolvering menas att företag tar hjälp av kunder för att utveckla nya tjänster 

och produkter. Företaget måste utveckla produkter som anpassas till kundernas behov och 

inte tvärtom. De som bäst kan fastställa kundernas behov är kunderna själva (Edvardsson et 

al, 2000).  

Kundorientering kan beskrivas som hur företag jobbar för att uppfylla kunders 

förväntningar. Målet är att få tillgång till den kunskap och vetskap om ännu inte upptäckta 

Idégenerering Tillverkning/ 

Utveckling 

Marknads- 

lansering 
Planering 
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behov som kunder besitter. Kunskapen rör i huvudsak olika kritiska faktorer för kunder och 

användares efterfrågan (Lakemond, 2001). 

De företag som bäst anpassar sina tjänster och produkter till den slutliga konsumenten och 

användaren är de som når framgång (von Hippel, 1999). Företag som misslyckas har ofta 

misstolkat eller missförstått kundernas egentliga behov och preferenser. Detta gör att det 

ofta är nödvändigt att involvera kunden i produkt- och tjänsteutvecklingen (Edvardsson et 

al, 2000). Samtidigt varnar Edvardsson(2000) för att inte ta all feedback från kunderna rakt 

av, även om deras behov och förväntningar är riktiga, kan uttrycket för dessa tolkas olika.  

Genom litteratur studier har följande metoder uppmärksammats som de generellt använda. 

Betatester 

Vanligen används denna metod i de senare skedena av en produktutvecklingsprocess. 

Metoden innebär att en användargrupp erbjuds att pröva och utvärdera en produkt i dess 

rätta miljö/användningsområde. Utövarna kan då fritt pröva och experimentera med 

prototypen. Testerna ger ofta realistisk feedback om problem som inte hittats vid interna 

tester har uppmärksammas. Effekterna av testerna kan bidra både positivt och negativt 

inför en produktlansering. Skulle prototypen fungera dåligt kan negativ publicitet 

spridas bland potentiella kunder likväl som en bra prototyp kan öka kunders tillit och 

referera till lyckade tester Pitta & Franzak, (1997). Kaulio, (1998) menar dock att 

metoden bör användas tillsammans med flera metoder då den ger feedback i processens 

slutskede. 

Consumer idealized design 

En mycket interaktiv metod som involverar kunderna i utvecklingen. En grupp med 

utvalda kunder får delta vid utvecklingen och framföra önskemål och även designa en 

produkt som enligt dem är ideal. Metoden kräver mycket av den grupp som deltar, de 

måste både kunna tänka innovativt utanför det redan befintliga samt att de måste klara 

av att förmedla tankar och resultat vidare.  

En lyckad studie ger stor insikt om vad kunderna efterfrågar och förväntar sig, designen 

är dock oftast långt från klar men resultatet kan vara mycket användbart i 

idégenereringsfasen (Pitta & Franzank, 1997).  

Lead user metoden 

Många företag använder sig av traditionella idégenereringsprocesser för 

produktutveckling. Dessa baseras på att man samlar information från slumpmässiga 

kunder eller typiska kunder för just en viss produkt samt att man endast frågar om 

behovet. Ett annat tillvägagångssätt kallas för ”lead user”-metoden. Där samlar man 

information om både behov och lösningar för produkter från användare i framkanten av 

en specifik målgrupp. Den specifika målgruppen är de som kallas ”lead users” och de 

definieras som användare med höga förväntningar inom en innovativ produkt som löser 

deras behov samt att de känner behovet av en given innovation tidigare än majoriteten 

av den givna målgruppen (Lilien, et al., 2002).  
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Enligt (ibid) kan ”lead user” idégenereringsprocessen delas in i fyra faser som beskrivs 

kort här nedan: 

 Fas 1 – Gruppbildning och målsättning 

 Här bildas en grupp på 3-5 personer, alla med en viss expertis inom marknaden, 

 och ett mål sätts för projektet i fråga.  Typiskt jobbar gruppen 12-20 timmar per 

 vecka med projektet som oftast tar 4-6 månader. 

 Fas 2 – Informationssökning 

 Under fas två ligger fokus på att djupanalysera marknaden och aktiva trender. 

 Genom att systematiskt identifiera och intervju ledande grupper i marknaden kan 

 de intressantaste trenderna väljas ut. 

 Fas 3 – Lead user pyramiden 

 Här identifierar gruppen ”the lead users”, det vill säga användare i framkanten 

 av det specifika området och från dem tar in information gällande behov och 

 lösningar. Här används också ”pyramidmetoden”. Den går ut på att man genom 

 en person med hög expertis inom ett visst område hittar personer med högre 

 expertis då de antas ha sådana kontakter. 

 Fas 4 – Slutfas 

 I den sista fasen utvärderas det slutliga designkonceptet och prövas mot företags 

 behov. Detta görs i arbetsgrupper där ”lead users” arbetar tillsammans med 

 utvecklingsgruppen. Slutligen värderas konceptet ur marknadsattraktion. 

Fokusgrupper 

Metoden riktar sig till grupper där användarna är välbekanta med produkten och stor 

erfarenhet användande i dess rätta miljö. Fokus grupper kan användas väldigt olika. Ett 

vanligt alternativ är att föra möten och diskussioner i form av debatter där företaget 

agerar som en moderator mellan användarna. Moderatorerna tar upp frågor och 

scenarion som de kan vara intresserade av för att sedan låta debattörerna bolla vidare. 

Metodens syfte är att få fram deltagarnas åsikter om eventuella/befintliga produkter och 

deras för/nackdelar. Fokusgrupper kan även användas för att bedöma marknadsbehov, 

testa kundernas reaktioner eller vid jämförelser med befintliga produkter eller 

alternativa prototyper (Pitta & Franzak, 1997). 

Koncepttest 

Metoden riktar sig till ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen. Ett koncepttest bör 

innehålla en realistisk beskrivning samt en modell eller prototyp av en potentiell 

produkt. Metodens syfte är att få feedback om hela konceptets design och tänkta 

egenskaper. Resultatet analyseras för att ge en bild om efterfrågan och behov. (Kaulio, 

1998)  
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Kundbesök 

Att besöka och intervjua kunder är ett vanligt sätt att ta reda på vad kunderna vill ha. 

Genom att ställa öppna frågor kan insikt om kundernas egentliga behov fastställas och 

djupare diskussion föras. Direkta frågor kan ta fokus från intressanta upptäckter (Mello, 

2002).  Griffin & Hauser (1993) har gjort en studie över fokusgrupp intervjuer mot en-

mot-en intervjuer och kommit fram till att resultatet som erhålls är nästan den samma 

och en-mot-en intervjuer är kostnadseffektivaste metoden. Det finns andra studier som 

påstår att fokusgrupp intervjuer är bättre, exempelvis vid en fokusgrupp intervjuer kan 

det leda till diskussion som i sin tur leder till kreativitet (Assael, 1995; Catteral & 

Maclaran, 1997; Jordan, 1997).   

Observationsmetoden 

En annan metod som är intressant när det gäller att samla in data är 

observationsmetoden. Metoden går ut på att observera kunder vid användning av en 

produkt för att upptäcka problem och svårigheter vid användning. Det finns flertal 

studier som hävdar att observations studier är en bra metod för att ta reda på kunskap 

om användarna och användnings situationen. Till exempel Leonard & Rayport (1997), 

och Ealy & Söderberg (1990) hävdar att det är en bra metod för att ta reda på ”dold” 

information och okända krav faktorer då produkten används i riktiga förutsättningar. 

Productforecasting 

När data för en produkts marknad inte finns att tillgå försöker företag ofta att kartlägga 

eventuella köpare och avgöra om det finns potential för just deras produkt. En metod för 

detta är Productforecasting, metoden är vedertagen men granskande undersökningar 

visar att den kan vara ganska opålitlig. Erfarenhet visar också att metoderna ofta 

överskattar antalet köpare, en bidragande del kan vara att t.ex. partiska svar från 

deltagarna i undersökningen. För att ge ett mått på hur väl dessa undersökningar 

stämmer in på verkligheten används begreppet precision. Den viktigaste faktorn när det 

kommer till precisionen är uteslutande kunskapens nivån hos personerna som deltar i 

undersökningen. Ozer(2010) menar att de kan delas in i tre grupper, personer med 

subjektiv, objektiv eller utan kunskap.  

Ozers definition av personer med subjektiv kunskap är de som tror sig ha mer kunskap 

om produkten än vad det egentligen har. Dessa bidrar positivt till precision även om de 

kanske använder enkla metoder för att fatta beslut, exempelvis via uteslutningsmetoder.   

Definitionen av personer med objektiv kunskap är de som har stor erfarenhet eller djup 

kunskap om ett produktområde. Personerna kan jämföra produktens egenskaper med 

andra konkurrenters, ger tydliga svar i undersökningar om produkten är något för dem 

eller inte. Bidrar mycket positivt till undersökningens precision. 

Target Costing, TC 

Det finns många metoder och tekniker som företagen kan använda för att reducera de 

risker som produktutveckling innebär, målet är oftast desamma, minimera ”felträffar” 

och istället öka andelen lönsamma produkter. Robin Cooper (1994) , i (Andersson, et 
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al., 2007), förklarar att Target Costing är en teknik för att säkerställa just detta, att 

undersöka nya produkter och beräkna om de är lönsamma redan vid lanseringen på 

marknaden.  

Namnet TC är lite missvisande då det inte enbart handlar om att fastställa målkostnader. 

Ett sätt att reducera produktosäkerheten är att undersöka vilka funktioner kunderna 

efterfrågar och vad de är beredda att betala för dessa skriver Freeman (1998) i 

(Andersson, et al., 2007). I samma artikel står det att TC är även en 

kostnadsstyrningsmodell men till skillnad från traditionella modeller, syftar TC mer till 

kostnadsrationalisering än kostnadsminimering (Lockamy & Smith, 2000). 

I och med de många osäkerheter som råder kring marknaden och vad den efterfrågar hos 

en produkt har både praktiker och teoretiker på senare tid påtalat vikten av styrsystem 

som kan hjälpa företagen att övervinna dessa osäkerheter och skapa produkter som 

marknaden vill ha och som är lönsamma (ibid). Styrsystem inom produktutveckling 

skall fungera som en källa till information som sedan skall bidra till att minska 

osäkerheterna som finns runt en ny produkt. (ibid) Beroende på vilken strategi ett 

företag har valt kommer fokus i styrsystemet, informationskällan, att variera (Cooper, 

1995). Som ett exempel nämner Cooper att ett företag med fokus på låga kostnader 

därför kommer att fokusera på att samla in information som rör just osäkerheter kring 

kostnader medan ett företag med stark kundfokus kommer att använda information för 

att reducera osäkerheter kring marknaden. 

Open innovation 

För att effektivisera produktutvecklingsprocessen, kan företag utnyttja den kunskap som 

redan finns på marknaden eller inom företaget och effektivisera den, istället för att 

utveckla nytt från grunden varje gång. Detta kallas för open innovation. Henry 

Chesbrough som införde termen, definierar att open innovation ”assumes that firms can 

and should use external as well as internal ideas, and internal and external paths to 

market, as the firm look to advance their technology” (Watanabe, et al., 2010).  

Enligt Davila (2000), i (Andersson, et al., 2007), har korta produktlivscykler, snabbare 

produktlansering, ökade funktionskrav och vikten av att vara först på marknaden lett till 

att produktutveckling på senare tid blivit en allt viktigare del av företagens strategi om 

de vill vara lönsamma även i framtiden. 
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4. Resultat 

Två företag har intervjuats i samband med denna studie. Detta för att få svar på om 

svenska företag använder sig av metoder för att ta reda på vad kunder vill ha samt vilka 

dessa eventuella metoder är och hur de används av respektive företag. Som stöd till 

intervjuerna gjordes en intervjuguide, se bilaga 1, med frågor som täcker projektets 

huvudfråga och syfte. Resultat från övriga företag som medverkat i denna studie har 

sammanfattats i bilaga 2. 

  

 

4.1 Nets Danmark A/S 

Denna intervju gjordes med Pedram Tadayon som är säljchef på Nets Danmark A/S. 

Nets är ett ”business-to-business”-företag som säljer finansiella tjänster och produkter 

till banker samt finansiella institutioner i form av kortprocesser och transaktioner. 

Kundinvolverad produktutveckling 
Då Nets inte utvecklar allmänna produkter eller tjänster i väntan på att kunder ska köpa, 

görs inga allmänna undersökningar. De jobbar tätt intill sina kunder för att kunna 

leverera det som önskas av dem. ”Eftersom vi ofta jobbar i flera år med samma kund, 

har vi Key Account Managers” påstod Pedram. Dessa Key Account Managers(KAM) 

arbetar med kunderna, dels för att få en bra relation mellan företagen och dels för att få 

in information om vad som krävs samt vad som kan förbättras. Förutom den ständiga 

kontakten mellan KAM och kunderna betonade Pedram att de även har strategiska 

möten 2-4 gånger per år beroende på hur stor kunden är samt hur stor affären mellan 

dem är. På dessa möten träffas ett antal representanter från respektive företag, KAM 

från Nets och ledningen från kunden, och diskuterar sina idéer, tankar och strategier. 

 

Med hjälp av den information Nets får in från de strategiska mötena kan de 

vidareanalysera problemen eller kraven för att senare komma med en lösning eller en 

tjänst/produkt. ”Vi omvandlar deras utmaningar och strategier till utveckling av 

produkter och tjänster”. Han berättar även att de oftast modifierar en befintlig produkt 

för att uppfylla specifika krav från kunderna. Alltså behöver inte Nets alltid komma med 

en helt ny produkt till sina kunder utan marknadens befintliga produkter används som 

en grund.  Dock så påpekar han att de aldrig påbörjar en utveckling utan att försäkra sig 

om vinst. Efter att ha klargjort vad som krävs från Nets för att uppfylla kundens behov, 

sätter de upp ett ”businesscase”. Där tar de hänsyn till alla faktorer som påverkar 

intäkter och utgifter samt utvärderar den ekonomiska aspekten för utvecklingen.     

 

Att utveckla produkter och tjänster med hjälp av kontinuerlig kundkontakt samt 

strategiska möten har inte alltid varit den mest användbara metoden för Nets för att 

uppfylla kundernas behov. Pedram berättade att de tidigare på egenhand utvecklat 

produkter själva, när de ansett att en viss produkt behövs på marknaden och utifrån det 

letat efter dessa kunder. Det tillvägagångssättet har de slutat med då det inte gynnar dem 

att tro vad kunder vill ha. Att veta vad kundbehovet är främjar inte bara Nets utan även 

deras kunder då produkterna utvecklas för att uppnå specifika mål för en viss bank eller 

finansiell institution. Trots att utvecklingen görs för ett specifikt företag försöker Nets 
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alltid att utveckla produkten så generell som möjligt för att kunna sälja produkten till 

andra företag. ”Detta är en väldigt bra metod då våra andra kunder befinner sig inom 

samma marknad och antagligen skulle behöva en liknande produkt för att inte hamna 

efter i tillväxten” påpekade Pedram. 

 

Pedram berättar att 90% av deras produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser utgår ifrån 

det ovannämnda metoden med kundkontakt som bas för utvecklingen. De resterande 

10%  går ut på att kolla trender i marknaden och riktar sig mer mot företagets 

långsiktiga ambitioner för att se åt vilket håll utvecklingen går och vilka trender som 

uppkommer. Detta för att alltid vara inne på rätt spår och följa marknad kontinuerligt.                    

Ett exempel på en utveckling som hade gått mindre bra hos Nets berodde på dålig 

informationen från kunden. Nets hade endast fått ett slutgiltigt mål från kunden och 

hade efter det börjat utveckla. Målet var inte heller helt tydligt så utvecklingen tog 

aldrig slut utan det uppkom nya aspekter kontinuerligt. Det bidrog till höga utgifter för 

Nets samt att produkten inte exakt uppfyllde kundens behov. ”Därmed är vi nu väldigt 

hårda vad gäller uppsatta delmål samt en detaljerad kravspecifikation” sa Pedram.      

 

4.2 ITT – Water & Wastewater 

Denna intervju gjordes med Johan Bratthäll som är chef för forskning och utveckling på 

ITT – W&W. ITT är ett företag som utvecklar och tillverkar vattenpumpar samt 

omrörare här i Sverige. De utvecklar och säljer sina produkter till framförallt 

kommunerna runt om i landet. 

Kundinvolverad produktutveckling 
ITT utvecklar och flera produkter på egen hand då de ibland själva kan avgöra vad som 

behövs inom deras affärsområde men minst lika många produkter utvecklas med hjälp 

av kundinformation. Johan Bratthäll kallar det för ”The voice of costumer”. Han 

påpekar att ITT inte endast har ett tillvägagångssätt för att ta in information utan de 

använder sig av blandade metoder beroende på hur stor utvecklingen är och därmed hur 

mycket kundinvolvering de behöver. ”Vi intervjuar kunder, bjuder in kunder, studerar 

kunder vid användning och även ringer ut till kunder.” sa han. Marknadsavdelning har 

ansvaret för undersökningarna men ledningen från forskning och utveckling är alltid 

närvarande under processerna. 

 

Det finns två huvuddelar i ”the voice of custumer” hos ITT. Det ena är att de åker ut till 

kunder där de studerar användning och gör intervjuer. Han säger att det är väldigt 

viktigt att inte ställa för ledande frågor under dem intervjuerna utan att kunden får 

berätta och förklara sina tankar om produkten samt eventuella problem kunden kan ha. 

Intervjuerna består inte enbart av frågor utan respondenterna brukar även få klassificera 

olika egenskaper hos en kommande produkt med tillexempel en enkel skala. Egenskaper 

som energieffektivitet, slitbarhet och många fler kan klassificeras för att uppnå 

kundkraven.  Den andra sortens undersökning sker via telefon där ITT ringer runt till 

kunderna och även där ställer intervjuliknande frågor, dock inte i samma utsträckning. 

Denna metod är väldigt effektiv påpekar Johan då de kan få in information mycket 

snabbare samt att de når ut till många fler kunder i större utsträckning, t.ex. till kunder 

utanför Sverige.  



19 

 

Det är inte enbart enstaka kunder som kontaktas när ITT gör en undersökning utan 

väldigt många, som alla får svara på samma frågor. Det liknar ungefär en 

gallupundersökning förutom att man inte frågar vem som helst utan respondenterna har 

alla ett intresse eller förståelse inom området, det vill säga kunderna. 

 

De ovannämnda metoderna används för större, innovativa utvecklingar på ITT och görs 

enstaka gånger per år. De kan ibland vara väldigt kostsamma påstår Johan. När det 

gäller mindre vidareutvecklingsprocesser på befintliga produkter görs inga 

undersökningar alls, utan den informationen fås från den ständiga kontakten mellan sälj- 

och marknadsavdelningen som båda kan få signaler från kunder när något behöver 

ändras eller tilläggas. Johan som jobbat på ITT sedan 1987 påstår att de alltid använt 

samma tillvägagångssätt för att ta in information och att den fungerar utmärkt för dem. 

Efter att en undersökning är gjord påbörjas analysen av resultaten. Analysen består av 

att sammanställa resultaten och stegvis jobba sig mot en kravspecifikation för en 

kommande produkt. Under denna process, som kan ta upp mot ett år, används även de 

tidigare nämnda telefonsamtalen till kunderna för att försäkra sig om att kraven 

uppfyller kundernas behov. 

 

Som sagt innoverar ITT även på egen hand utan att i förväg kolla kundbehovet. Dock så 

används kunderna i en annan form av undersökning, en såkallad efterundersökning eller 

”betatest”. Johan berättade om en ny ITT produkt som snart skulle släppas på 

marknaden i stor utsträckning. Det handlade om en vanlig vattenpump med en liten 

modifikation som gjort den till en innovation. Pumpen kan nämligen dela på sig i 

vertikalled för att släppa ut eventuella objekt som kan fastna och hindra vattenflödet. 

Denna nya produkt släpptes först som en betaprodukt i endast en storlek för att uppfatta 

marknadens efterfrågan. Efter en period kunde ITT avgöra att produkten är efterfrågad 

och en större produktion kunde påbörjas av pumpen med olika storlekar och 

egenskaper. 

 

Det finns ibland ett problem med att få in bra information från kunderna gällande 

förbättringar påstår Johan. Han berättar att man förut fick vrida på en ventil för att sänka 

ner pumpen allteftersom vattennivån sjunker. ”Det var ingen användande kund som 

hade synpunkter på det då dem gjort det i alla dessa år och antar att det inte finns något 

annat sätt” berättade han. Sedan när man löste det genom att ha pumpen i botten hela 

tiden blev användningen oerhört enklare. Det är sådana synpunkter ITT helst vill ha från 

kunderna vilket kan bli svårt då kunderna inte tänker på hur en lösning kan vara utan 

bara vad som skall lösas.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultaten från intervjuerna och kopplas till den teoretiska 

referensramen för denna rapport. Här urskiljs likheter och olikheter mellan det 

respondenterna svarat och vad som hittats i böcker, artiklar m.m. Under summeringen 

diskuteras sambanden samt de två företagens likheter och olikheter.     

 

5.1 Nets Danmark A/S 

Den huvudsakliga metod som Nets använder sig av kan inte direkt kopplas till en 

specifik metod som hittats i teorin. Däremot nämns deras olika delar i diverse metoder. 

Pitta & Franzak (1997) skriver om fokusgrupper, där man har möten med användare 

som är välbekanta med produkten och genom det lyckas utveckla en produkt då man får 

information om vad användarna vill ha. Respondenten på intervjun förklarade att de på 

samma sätt använde sig av strategiska möten med sina kunder för att, med hjälp av 

utveckling, uppnå kundernas mål. I detta fall kan Nets kunder ses som användare 

välbekanta med produkten i fråga då det alltid var ledningen i det andra företaget som 

var med på mötena och diskuterade. 

 

Att veta vad kunder vill ha och leverera det är väldigt viktigt för Nets påstod 

respondenten. Därför får användarna vara med på dessa möten som skall leda till 

produktutveckling. Att involvera kunderna i utveckling bidrar direkt till en 

kundinvolverad produkt som uppskattas av användarna då de själva varit inblandade 

och framfört önskemål. Pitta & Franzak (1997) skrev, förutom fokusgrupper, i sin 

artikel om ”consumer idealized design”. De skrev att detta är en interaktiv metod där 

man involverar kunderna i en utveckling. Kunderna får framföra önskemål samt 

framlägga en ideal design. 

 

Dessa två metoder som Pitta & Franzak (1997) har kartlagt i sin artikel finns i Nets idé 

gällande kundinvolvering. Dock så sträcker sig fokusgrupper och ”consumer idealized 

design” längre enligt teorin. Exempelvis så skall dessa metoder enbart ge idéer till en 

kommande produkt och inte vara exakt som den intagna informationen, vilket den oftast 

är hos Nets. En annan skillnad gällande dessa metoder och det tillvägagångssätt som 

Nets utnyttjar är vem eller vilka den slutgiltiga produkten är gjord för. Medan Pitta & 

Franzak (1997) menar att metoderna skall bidra till en allmän produkt utvecklar Nets för 

en specifik kund. Dock så berättade respondenten att Nets alltid försöker utveckla en 

produkt så generell som möjligt för andra kunder kan vilja ha samma produkt till sitt 

företag. 

 

Nets brukar inte utveckla produkter från grunden när de jobbar med en kund utan 

använder sig tidigare produkter som sedan modifieras för att uppfylla kundens behov. 

Som sagt bidrar även detta till att Nets uppfyller kundens krav, med andra ord ger 

kunden det den vill ha. Watanabe, et al., (2010) skriver om ”open innovation” som 

definieras ”open innovation assumes that firms can and should use external as well as 

internal ideas, and internal and external paths to market, as the firm look to advance 

their technology”. Med det menar författarna att för att effektivisera 
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produktutvecklingsprocessen, kan företag utnyttja den kunskap som redan finns på 

marknaden eller inom företaget och effektivisera den. 

 

Respondenten förklarade att de numera alltid involverar kunder i en utveckling istället 

för att på egen hand utveckla och hoppas på det bästa. Nets vill alltid vara säkra på att 

uppfylla kundens behov och därför involveras kunderna i utvecklingen. De som bäst kan 

fastställa kundernas behov är kunderna själva, precis som Edvardsson, et al., (2000) skrev i 

deras artikel.       

 

5.2 ITT – Water & Wastewater  

Den huvudsakliga metoden som ITT använder sig av och som direkt kan kopplas till 

den teoretiska referensramen är kundbesök. Respondenten på ITT förklarade att på dessa 

kundbesök görs både intervjuer och observationer vid användning av en befintlig 

produkt. Enligt Mello (2002) är kundbesök med intervjuer en vanlig metod för att ta 

reda på vad kunder vill ha. Författaren påstår också att det är bättre med öppna frågor än 

direkta för att få en bättre insikt av kundernas egentliga behov samt att en djupare 

diskussion kan föras under intervjun. Även respondenten på ITT förklarade att de inte 

ställer för ledande frågor under intervjuerna utan de låter sina respondenter förklara sina 

tankar samt berätta om eventuella problem vid användning av deras produkt. 

 

Förutom intervjuer gör ITT även observationer vid kundbesöken. Genom att observera 

kunder vid användning kan eventuella problem upptäckas. Respondenter menar att man 

inte säkerligen kan få fram all information under intervjuerna därför görs även 

observationer. Leonard & Rayport (1997) och Ealy & Söderberg (1990) skriver att 

observationsmetoden är en bra metod för att hitta ”dold” information, vilket 

överrensstämmer med vad respondenten förklarade. 

 

Pitta & Franzak (1997) skriver om en metod som används i de senare skedena av en 

produktutvecklingsprocess. Här ska en produkt i princip vara klar, dock inte 

massproducerad. Idén är att låta enstaka samplar testas i dess rätta miljö av användare. 

Genom denna metod som kallas betatest fås en realistisk feedback och det avgörs om 

produkten är eftertraktad på marknaden eller inte. Respondenten på intervjun förklarade 

att ITT ibland använder sig av denna metod om en utveckling sker på egen hand i 

företaget. Deras senaste innovativa produkt var just ett exempel på en vattenpump som 

de själva antog skulle vara eftertraktad på marknaden. Precis som författarna Pitta & 

Franzak (1997) skriver i sin artikel gjorde ITT ett betatest, där de senare kunde avgöra 

att en sådan produkt, med varierande egenskaper, är eftertraktad på marknaden. Kaulio 

(1998) menar att denna metod bör användas tillsammans med andra metoder, vilket inte 

framkom under intervjun.     

 

På frågan om vilka det var som fick delta i deras intervjuer och andra metoder svarade 

respondenten att alla deltagare ska ha ett intresse eller förståelse inom området. Lilien, 

et al., (2002) framhäver denna avgränsning även i ”lead user” metoden där den beskrivs 

som oerhört viktig. Även i andra delar av den teoretiska referensramen uppkommer 

liknande avgränsningar där författarna skriver t.ex. ”utvalda kunder”, ”användargrupp”, 

”användarna är välbekanta med produkten”, ”personer med objektiv kunskap” (Pitta & 

Franzak, 1997), (Ozer, 2010). 
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Respondenten förklarade att ITT inte alltid får in den informationen de vill ha från 

intervjuerna som görs. De får ofta respons på vad som är mindre bra med en produkt 

eller vad som kan förbättras, men inte några idéer på lösningar som användarna själva 

nämner. Detta tas up i ”lead user” metoden där Lilien, et al., (2002) skriver att man inte 

endast bör fråga användarna om problemet utan också vilka eventuella lösningar de kan 

yttra sig om. 

 

5.3 Summering av analys 

Nets och ITT är två helt olika företag inom olika branscher. Medan Nets inte utvecklar 

fysiska produkter gör ITT inget annat än det. Självklart vill båda företagen växa på 

marknaden och bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Därmed måste de uppfylla 

kundernas behov och ingen annan än kunderna själva kan veta behovet. De företag som 

bäst anpassar sina tjänster och produkter till den slutliga konsumenten och användaren är de 

som når framgång (von Hippel, 1999). Trots den olikheten mellan företagen så använder 

båda sig av liknande metoder för att uppfylla behoven. Att träffa kunderna ”face-to-face” 

var det vanligaste för båda företagen. 

 

Många av metoderna som hittats i den teoretiska referensramen påvisar att förundersökning 

ska ske med personer som är välbekanta med den produkt eller marknad i fråga. ITT menar 

att de endast frågar personer med intresse eller förståelse inom området. Nets jobbar sida 

vid sida med sina kunder och uppfyller deras specifika krav, detta kan även ses som 

användare med förståelse och intresse för de produkter Nets har. 

 

De metoder som hittats för den teoretiska referensramen kan alla användas av ett företag 

som ITT, just på grund av att de tillverkar fysiska produkter som kan locka nya kunder. 

Eftersom Nets endast jobbar med en generell kundkontakt och enbart utvecklar på grund av 

särskilda kunders krav så passar flera av metoderna inte in på deras tillvägagångssätt för det 

första skedet i en produktutvecklingsprocess.    
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Individuell diskussion 

Den informationen som företagsintervjuerna gav har bidragit till en stor del av denna 

rapport. Därför är det också väldigt viktigt att vara kritisk mot den information som 

intogs där. Det användes en semistrukturerad intervjuguide under intervjuerna för att 

respondenten skulle förklara kring frågorna och inte ge direkta svar. Nackdelen med 

denna metod kan vara att respondenten svarar efter det han/hon tror att intervjuaren 

söker. Feltolkning av både frågor och svar kan ha bidragit till fel information för denna 

rapport. Respondenten kanske inte förstod frågan helt och hållet eller jag som 

intervjuare kan ha misstolkat respondentens svar. En och samma intervjuguide togs i 

förväg fram för de åtta företagen som intervjuades. Detta kanske borde gjorts lite 

annorlunda då vissa av frågorna inte passar in på alla företag. 

 

För denna rapport valdes Nets, ett företag som jobbar med teknisk tjänsteutveckling 

samt ITT som jobbar med rent fysiska produkter. Detta för att kunna se skillnader i 

produktutvecklingsprocessen och de metoder som används mellan olika typer av 

företag.  

 

 

 

      

  

6.2 Gemensam diskussion  

Här följer en diskussion, av de fyra skribenter som samarbetat genom detta projekt, där 

samtliga åtta företag som studerats tas hänsyn till. 

Alla företag som studerades använder sig av någon kundinvolverad metod för att 

tillfredställa kundbehoven där flera av de hittades i den teoretiska referensramen, se 

tabell 2. Vissa använder fler metoder än andra vilket kan bero på bransch, 

marknadsposition, typ av produktutveckling samt om de fokuserar på teknologi eller 

kunder. 
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Metod 
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A
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B
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g 

C
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D
 

Fö
re
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g 

E  
Fö

re
ta

g 
F 

N
ET

S 

IT
T 

Betatest X  X X  X   

Consumer idealized    X  X   

Fokusgrupper   X X  X X  

Kunbesök  X X X  X  X 

Koncepttest   X X  X   

Lead user  X   X X X   

Productforecasting    X  X   

Observation   X X  X  X 

Open innovation X   X X X X  

Target Costing    X  X   

Övriga metoder X X X X X X X X 

Tabell 2. Visar vilka av de metoder från den teoretiska referensramen respektive företag 

använder. 

  

Det som kunde utläsas från tabellen var att företag med produktutveckling för 

marknader med många verksamma aktörer som har liknande produkter har hög grad av 

kundinvolverade metoder, se företag D och F. Detta på grund av att de har en mycket 

hårdare konkurrenssituation än övriga företag. Tabellen visar även att alla företag 

utvecklat egna metoder som gynnar just deras arbetsätt. I de flesta fall är deras metoder 

en kombination av moment ur de metoder som hittats i teorin. 

 

Det finns alltså en tydlig skillnad mellan de metoder som används av de medverkande 

företagen. Det verkar inte finnas någon enstaka metod som passar alla typer av företag. 

Vi undrar om resultaten skulle se annorlunda ut om det medverkade fler företag 

eftersom metoderna då skulle kunna urskiljas i en större utsträckning. 
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6.3 Slutsatser  

Att utveckla produkter är oerhört viktigt för företagens överlevnad. Men ännu viktigare 

är att utveckla eller innovera med hjälp av information från kunderna. Företagen som 

deltagit i denna studie påvisar att det finns svenska företag som använder sig av 

omtalade metoder för att ta reda på vad kunder vill ha. 

Undersökningen påvisar att produktutvecklingsprocessen skiljer sig åt mellan olika 

företag men att involvera kunderna i ett tidigt stadium är avgörande för en produkt att 

lyckas på marknaden. 

Att göra undersökningar med respondenter närvarande väldigt bra. Att träffa kunder 

”face-to-face” och göra en undersökning ger bättre information än att ringa eller skicka 

ut frågeformulär, dock så blir det oftast dyrare. 

Man kan inte dra slutsatsen att vissa metoder är bättre än andra då det gäller 

kundinvolvering. Beroende på företagets bransch finns det vissa metoder som passar 

bättre än andra. 

Förslag på fortsatt arbete 

Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp som skulle vara intressanta att 

undersöka om mer tid fanns. Nu har det kartlags vilka metoder företagen använder för 

att ta reda på vad kunder vill ha. Då undrar jag vilka metoder det finns för att sätta ett 

pris på produkten. Alltså hur går man till väga för att med hjälp av efterfrågan sätta ett 

rimligt pris på produkten så att det gynnar företaget så mycket som möjligt. 

 

Det är också intressant att undersöka hur underleverantörer agerar för att ta reda på kund 

behov. Litar de på att utvecklingsföretagen gjort en korrekt förundersökning eller 

använder underleverantörerna andra eller liknande metoder, som i denna rapport, innan 

de köper produkterna? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Vi är studenter på KTH som håller på med kandidatexamensarbetet inom innovation. Som underlag till 
vår uppsats behöver vi göra ett antal företagsintervjuer. Vår huvudfråga för arbetet är ”Vilka metoder 
används för att ta reda på marknadens behov av produktutveckling och hur används sedan den 
informationen?” 
Först tänkte vi ställa lite allmänna frågor, för att sedan gå in på lite mer specifika exempel. 
 
Fas 1 – Uppvärmning (5min) 

 Vad heter du? 

 Vilken är din position i företaget? 

 Vad gör ert företag? Vad är er affärsidé? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Vad har ni för kunder? 

 Vilka marknader finns dessa kunder i? 

 
Fas 2 – Öppna frågor (25 min) 

 Hur går ni till väga för att ta reda på vad kunderna vill ha? Har ni några speciella metoder? 

o Varför dessa metoder? 

o Har ni valt bort andra metoder? 

 Vad är det som avgör när undersökningarna ska ske? 

o Hur ofta gör ni dessa undersökningar? 

 Vem/vilka gör dessa undersökningar? 

o Om internt – outscourca? 

 Hur länge har dessa metoder använts? Hur ofta uppdateras de? 

 Används olika metoder vid utveckling av nya produkter jämfört med endast att vidareutveckla 

en gammal produkt? Vilka är skillnaderna? 

 När en undersökning är gjord, hur går ni då vidare med den informationen? 

 
Fas 3 – Exempel och detaljer (5 min) 

 Har du något exempel på hur ni har jobbat med en kundundersökning? Hur tog ni reda på vad 

kunderna ville ha? 

 Har du något exempel på där en produkt har varit svårsåld på grund av en dåligt gjord 

förundersökning? 

 Vad kostar det att göra en kundundersökning? 

 
Fas 4 – Kontroll 
*Hur ligger vi till i tiden?  
*Upptäckta motsägelser?  
*Summera vad den intervjuade har sagt. 
 
 
Fas 5 – Öppen diskussion och avslut (5min) 
Har du några idéer för hur sådana metoder/verktyg kan vidareutvecklas för att få fram bättre/mer 
relevant information? 
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Bilaga 2. Sammanfattning av övriga 
företagsintervjuer i studien 

 
Företag A 

Företag A är en organisation som består av ca 10 företag. De har som huvudsaklig 

affärsidé att utveckla och tillverka värmekameror och applikationer till värmekameror. 

Den intervjuade respondentens position inom företaget är produktchef för en 

produktgrupp. 

 

Företaget säljer i huvudsak sina produkter genom ”business to business”, deras kunder 

är därför i huvudsak företag. Respondenten anser att företaget inte har någon påtaglig 

konkurrens, då företaget står för ungefär 60-65 procent av världsmarknaden, och för 

enskilda applikationer står de för upp till 80-90 procent. 

 

De metoder som används för att ta reda på marknadens behov av produktutveckling är 

framför allt en årlig marknadsundersökning. Den fungerar som en 

kundnöjdhetsundersökning som genomförs via en webbtjänst. Respondenten beskriver 

även att företaget även gör så kallade ”riktade marknadsundersökningar”. Detta sker 

främst då företaget vill öppna upp för ett nytt marknadssegment. 

 

Företaget arbetar även med testlanseringar av produkter och något som kallas för 

”Product feedback”. Denna används framför allt av företagets säljare. Respondenten 

beskriver att företaget ofta använder sig av ”trial and error” där de, som beskrivet ovan, 

använder sig av testlanseringar av olika slag. En lagom blandning av dessa tester och 

marknadsundersökningar är dock enligt respondenten att eftersträva, för att företaget 

både ska skaffa och behålla en stark marknadsposition. 

 

Efter gjorda undersökningar ”crunchas” resultaten och blir statistik. Denna statistik 

försöker sedan utvecklingsavdelningen att använda för att dra slutsatser angående 

förändringar. 

 

Företag B 

Företag B är ett gasbolag som har som huvudsaklig affärsidé att sälja industriell gas. 

Den intervjuade respondentens position i företaget är marknad & försäljningsansvarig 

för norra Europa. Han beskriver att i och med gasförsäljningen blir företaget 

automatiskt tvunget att även sälja applikationer. 

 

Deras kundgrupp är till 90 procent företagskunder. Företaget har en stor marknadsandel 

och de känner väl kunderna på marknaden i norra Europa. Det finns dock andra länder i 

Europa där företaget inte har lika stor del av marknaden, vilket gör att de måste arbeta 

på olika sett beroende på var de är aktiva. 

 

Respondenten beskriver att det sätt som Företag B använder sig av för att ta reda på 

marknadens behov av produktutveckling är att ha många applikationsingenjörer/ 

utvecklingsingenjörer som kan gas och teknik. Dessa ingenjörers viktigaste egenskap, är 

att de härstammar från den bransch som de ska vara aktiva inom i företaget. På grund av 



30 

 

detta ursprung talar de kundens språk och förstår deras problem. Kunden får sedan 

presentera sin industri för ingenjören, vad de har för utvecklingsplaner och deras 

flaskhalsar i produktionen. Därefter presenterar ingenjören vad Företag B gör inom hans 

område och parallella områden. Att teknikern, som ska vara kontakten mellan 

gasbranschen och kunden, måste befinna sig geografiskt på en position nära kunden är 

också något som respondenten betonar. 

 

Respondenten anser också att ett vanligt sätt att bedriva produktutveckling är att ta 

kontakt med en kund, hitta ett projekt och sedan utveckla det, för att till sist presentera 

det. Detta tar något eller ett par år, och respondenten menar att det ibland kan vara den 

effektivaste metoden att hitta problemet och säga att ”det där löser vi” och skriva ett 

kontrakt. Detta sker helt utan att företaget har någon lösning på problemet än. Han anser 

att detta gör att utvecklingen tar fart. 

 

Företaget använder sig även av något som de kallar för differentialmatris beskriver 

respondenten. Den bygger på att de studerar en viss industri samt olika geografiska 

marknader närmare. 

 
 

Företag C 

Företaget C har ca 14 000 anställda och utvecklar medicinsk teknik och tjänster. 

Företaget är en av dem tre förtagen som är ledande i bransch och har stora konkurrenter. 

Från företag C intervjuades två personer med befattningen, ”Clinical and system 

engineering” och ”Specialist (för olika projekt)”.     

 

Företaget arbetar både med att vidareutveckla och utveckla nya produkter. För att lyckas 

i marknaden gör företaget olika typer av kundundersökningar under 

utvecklingsprocessen. Respondenten från företaget berättar att de åker till ”fältet” för att 

intervjua och observera användare.  

 

Företaget har stora konkurrenter i branschen, därför är det viktigt att deras produkt 

fungerar som den ska och respondenten understryker att det är viktigt att få veta vad 

användarna tycker och känner om produkten innan den börjar produceras. 

Respondenten berättar att de har utvecklat nya metoder för att få snabbare feedback från 

användarna, exempelvis genom att anställa en läkare som får testa deras produkter. 

 

Företag D   

Företag D har ca 55 anställda. Respondenten som intervjuades arbetar som 

kommunikationschef inom företaget. Företag D jobbar med att utveckla kundcentrerade 

produkter med god ergonomisk design för andra företag. Respondenten från företag D 

säger att de har ett hemligt Excel-ark som innehåller alla kundundersökningsmetoder 

som de använder. Den innehåller även när och var metoderna är bra att tillämpa. 

Respondenten kunde inte visa innehållet eftersom det krävdes ett speciellt tillstånd för 

att granska dokumentet. 

 

Företaget använder sig av alla metoder som ges i kapitel tre. De använder även andra 

metoder som inte har påpekats i kapitel tre.  
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Företaget använder olika typer av observationsmetoder. Respondenten beskriver en 

metod som heter ”Shadowing”, man ska då som researcher inte märkas. Denna metod 

användes när de var i Bangkok för att studera mammor som storhandlade med sina barn. 

En annan liknad metod som företaget använder heter ”Fly on the wall”, som går ut på 

att den personen som observerar är i en miljö utan att göra något väsen av sig och 

observerar.  

 

Företaget använder även generativa metoder. En populär generativ metod är ”Co-

creation”, då bjuds användarna in i design processen, exempelvis när företaget jobbade 

med DORO, då bjöds det in seniorer för att testa prototypen och då började deras 

kreativitet stimuleras, vilket leder till viktigt output för företaget. Då sitter researcher, 

användare och designer tillsammans och skapar nya mobiltelefoner som användarna 

tycker är bra. Enligt respondenten är det viktigt att prototypa under utvecklingsfasen. 

Företagets syn på co-creation är själva outputen i en sådan typ av workshop och att det 

är intressant att se vad användarna säger om olika funktioner. 

 

Företag E 

Företag E har en marknadsledande position inom området för utveckling, design och 

tillverkning av elektronik komponenter, moduler och styrsystem. Specialliten är 

utveckling och produktion av vitala och unika funktioner till lastbilar, bussar, industri 

och jordbruksmaskiner ämnade för användning både idag och imorgon. Under en längre 

tid har företaget jobbat med fokus på tyngre fordon vilket har ökat deras kompetens och 

gett dem rätt kunskap för att skapa flexibla system som möter kundens specifika behov 

till ett konkurrenskraftigt pris. Respondentens arbetsuppgifter: Systemverifiering, 

granskning av kravspecifikationer, simulering av system.  

Respondenten menar att företaget jobbar "business to business" där kunderna bygger 

produkter kring deras system som i sin tur når ut till användarna. Ofta börjar ett projekt 

med att en kund beställer en grundspecifikation av ett system. Företaget lämnar då 

förslag på basfunktioner som behövs, vilka funktioner dom rekommenderar och vad 

som ytterligare finns att tillgå. Kunden granskar sedan grundspecifikationen , förfinar 

samt utformar egna funktioner efter deras specifika önskemål och behov. Då företaget 

jobbar med kunder, som också är tillverkare och producenter, har de ganska lite kontakt 

med den slutliga användaren, den biten sköter kunderna själva. Respondenten menar 

dock att de största kunderna jobbar mycket med branschkunniga användare, feedback 

från deras tidigare produkter spelar en stor roll i hur de utformar kravspecifikationen. 

När produkterna når prototypstadiet testas dom med avseende på både funktion och 

användarvänlighet. Företagets kunder utvecklar oftast sina egna produkter parallellt med 

företaget, vilket gör att systemen testas i sina rätta miljöer långt innan de slutliga 

produkterna är klara. Testerna utförs av olika grupper av användare, användare med stor 

erfarenhet av likande produkter värderas mycket högt men det är även viktigt att testa 

användarvänlighet på grupper med mindre erfarenhet. Exempel på detta är navigering i 

menysystem, hur tydligt information visas på en display eller hur en användare reagerar 

på den information som visas. Genom att observera ett antal användare som utför ett par 

givna operationer kan oklarheter och förbättringar göras om det visar sig att flera har 

problem med samma funktion eller tolkar ett meddelande felaktigt. 
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Företag F 

Företaget är ett av de världsledande när det gäller utveckling av konsult, teknik och 

outsourcingtjänster. Verksamheten i Sverige bedriver mestadels utveckling för 

handelsystem mellan företag. Kunderna är verksamma över hela världen inom en rad 

olika branscher, allt från elektronik och billtillverkare till rese, transport och 

möbeltillverkning. 

Respondenten jobbar som projektledare på avdelningen för mjukvaruutveckling. 

Företaget lever på sin produktutveckling, marknaden kommer ständigt med nya behov 

och tekniker som måste involveras i deras system, gör inte dom det gör någon annan. 

Respondenten antyder att företaget arbetar mest med inkrementell produktutveckling, 

uppdateringar av redan befintlig programvara som anpassas till dagens krav med 

lämpliga funktioner. 

Listan över metoder är lång, flera metoder används till enbart förstudier. Exempel på 

detta är omvärdesanalys. Analysen omfattar frågor som finns det andra aktörer som gör 

samma sak. Analysen värderar huruvida det finns anledning att spendera pengar på ett 

nytt projekt när det finns andra som arbetar med liknande produkter eller tjänster. 

Alternativt kan en Build vs Buy analys göras när en produkt redan finns på marknaden, 

kan produkten involveras i företagets befintliga system, säljas till andra kunder för ett 

högre pris eller rentav bara paketeras om och säljas under ett annat namn eller i en 

annan volym.  

När en produkt ska utvecklas använder sig företaget av flera olika metoder för att utröna 

dess potential. Ur ren ekonomiskt synvinkel används Return of Investment (RoI) och 

Time to market (Ttm) metoder.  

Företaget jobbar mycket med målgruppsanalyser, vilket ger information om vem 

slutkunden är och vilka som kan tänkas använda produkten. Frågeställning som görs är 

vad skiljer kunderna som företaget vill ha från den stora massan av människor? 

Kravanalytiker utför även intervjuer på stereotypa kunder och användare, ger ingående 

svar på vad användaren tycker produkten kan tänkas vara värd, vilken placering 

produkten kan tänkas ta på marknaden jämfört med redan befintliga produkter. Ger en 

första pris, användning och design verifiering.  

Fokusgrupper, används under hela projektet, personerna i fokusgruppen är nära 

besläktade med målgruppen. Gruppen får själva beskriva önskemål om hur de tänker sig 

att utföra vissa funktioner. Får delta i tester där ett scenario målas upp och sedan får de 

själva beskriva med ord eller rita hur de önskar eller tänker sig att vissa funktioner ser 

ut.  

Undersökningar sker alltid internt om kompetensen finns, det främst för att det tar lång 

tid att sätta sig in i företags verksamhet för konsulter. Om undersökningen utförs med 

fel tolkning av frågeställningen kan resultaten bli missvisande och behövas göras om. 

Respondenten menar att det nästan alltid är bättre att göra undersökningar med intern 

verksamhet även om det innebär kompetensrekrytering av personer med kunskap om 

metoder. Resultaten blir oftast mer gynnande och hela undersökningen mera 

kostnadseffektivt.  


