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Sammanfattning 
Nya tjänster hjälper företag att locka till sig nya kunder men också att behålla befintliga 
vilket har gjort tjänsteutveckling till en viktig konkurrensfaktor. Tjänster är en väsentlig 
del av många förstags erbjudanden, däremot finns det en avsaknad av forskning på 
området tjänsteutveckling i förhållande till den plats tjänster har på marknaden idag, 
vilket ligger till grund för att denna studie undersöker fenomenet tjänsteutveckling. 
 
Trots att empiriska studier genomförts på området finns det idag en oenighet kring hur 
arbetet med tjänsteutveckling går till i praktiken. Ett flertal studier har försökt beskriva 
arbetet genom att gestalta tjänsteutvecklingsprocesser. Andra studier har istället noterat 
att utvecklingsarbetet kring tjänster ofta sker utan förutbestämda processer och utifrån 
ett spritt ansvar inom organisationen. Det har därav framhållits ett behov av fler studier 
för att öka förståelsen för arbetet med tjänsteutveckling i praktiken.  
 
En lyckad ny tjänst är en som lyckas uppfylla kundens behov. Av denna anledning har 
kundinvolvering lyfts fram som en framgångsfaktor vid tjänsteutveckling. Denna studie 
avser därav också ta reda på om, hur och varför företag väljer att använda sig av kunden 
i sitt utvecklingsarbete. På grund av de spridda resultat som tidigare studier lyft kring 
både tjänsteutvecklingsarbetet i sig men också kring kundens roll i detta arbete 
genomförs studien på företag inom två skilda branscher, hotell och försäkring, för att 
undersöka ifall vi kan finna skillnader i arbetet som möjligen kan härledas till 
branschernas egenskaper.  
 
Syftet med denna studie är alltså att öka förståelsen för hur företag inom hotell och 
försäkringsbranschen arbetar med tjänsteutveckling samt att undersöka vilken roll 
kunden har i detta arbete. För att uppfylla syftet med studien genomfördes en kvalitativ 
studie av fyra fallföretag, två inom hotellbranschen och två inom försäkringsbranschen. 
Genom semistrukturerade intervjuer med respondenter som arbetar med 
utvecklingsarbetet på respektive företag möjliggjordes en analys av hur arbetet med 
tjänsteutveckling och kundinvolvering ser ut i praktiken i förhållande till vad som 
tidigare lyfts i teorin.  
 
Studiens resultat visar på att tjänsteutveckling tenderar vara i förändring. Förändring 
mot ett mer samlat arbete utifrån strukturerade och formella utvecklingsprocesser. 
Företagen visade en god förståelse för kundens vikt vid utvecklingsarbetet och samtliga 
företag arbetar också med någon form av kundinvolvering. Det tenderade dock att 
finnas mer rutiner kring de passiva metoderna, i form av kundundersökningar, medan vi 
fann en avsaknad i rutiner och insikter kring när de mer aktiva metoderna för 
kundinvolvering ska användas för bästa resultat. Vi kunde i studien också notera 
skillnader mellan de två branscherna gällande utvecklingsarbetet, skillnader som 
tenderar grunda sig i tjänsteerbjudandenas skilda egenskaper. 
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1. Problembakgrund	  
I detta inledande kapitlet presenteras en bakgrund till vår studie där vi ger en 
överskådlig inblick i forskningen kring de valda ämnena för studien, nämligen; 
tjänsteutveckling och kundinvolvering. Vi presenterar varför vi avser dessa ämnen av 
intresse samt redogör kortfattat vad tidigare forskning noterat kring ämnena för att 
därigenom underbygga vad vi avser att denna studie kan bidra med. Vidare redogör vi 
för den kontext vi valt att genomföra vår studie i, och en bakgrund till varför vi avser 
det av intresse att studera tjänsteutveckling och kundinvolvering i denna. Avslutningsvis 
i detta kapitel presenterar vi vår problemformulering samt syftet med studien.  

1.1 Ökat fokus på tjänsteutveckling 
Till följd av avregleringar, teknologisk utveckling och en ökad globalisering präglas 
många marknader av en ständigt pågående förändring, vilket leder till en utmaning i 
form av ett ökat krav på företag att utveckla och förbättra utbudet (de Brentani, 1995, s. 
93; Edvardsson, 1996, s. 11; Edvardsson et al., 2000, s.18; Kelly & Storey, 2000, s. 45). 
Tjänster är en stor del av många företags utbud och nya tjänster utvecklas för att skapa 
värde för existerande kunder och för att attrahera nya kunder. Idag har därav 
hanteringen av tjänsteutveckling blivit en viktig konkurrensfaktor för företag (Johnson 
et al., 2000, s. 1; Edvardson et al., 2006, s. 1).  
 
Tidigare var området tjänsteutveckling inget eget forskningsområde, utan tjänster 
förekom endast som tillägg i den forskning som genomförts på området 
produktutveckling (Edvardsson, 1996, s. 29), det vill säga att tjänsten inte var det 
ursprungliga syftet med de studier som genomfördes. Detta innebar att de modeller som 
togs fram inte heller tog hänsyn till tjänsternas specifika karaktärsdrag; immaterialitet, 
simultan produktion och konsumtion, heterogenitet samt kunden som medproducent, 
något som uppmärksammades av ett flertal tjänsteforskare som menade att dessa 
egenskaper var av vikt att ta hänsyn till vid utvecklingsarbetet med tjänster (exempelvis 
de Brentani, 1995, s. 102; Johne & Storey, 1998, s. 187; Menor et al., 2002, s. 145). 
Argumentet om att tjänsters karaktärsdrag behövs tas i beaktning vid utvecklingsarbetet 
är en central anledning till att tjänsteutveckling idag främst studeras som ett eget 
ämnesområde, skilt från produktutveckling. Begreppet tjänsteutveckling kan ses som 
brett, det har nämligen i litteraturen beskrivits som allt från mindre justeringar av 
befintliga tjänster till stora innovationer (Johne & Storey, 1998, s. 188). 
Tjänsteutveckling handlar alltså om allt från utveckling av redan existerande tjänster, 
nya tjänster för företaget till utvecklingen av tjänster som är helt nya på marknaden 
(Edvardsson et al., 2006, s. 2). 
 
Att som företag arbeta med tjänsteutveckling har visat sig vara fördelaktigt för att öka 
vinsten för redan existerande erbjudanden, öka lojaliteten hos befintliga kunder samt 
öppna upp för nya marknader och både där och på den befintliga marknaden attrahera 
nya kunder (Storey & Easingwood, 1999, s. 194). Tjänsteutveckling anses dock vara ett 
område som inte är undersökt tillräckligt i jämförelse med den roll tjänster har på 
marknaden idag (Alam & Perry, 2002, s. 529; Menor et al., 2002, s. 136), 
framgångsrika tjänster anses nämligen vara en av de viktigaste faktorerna för att 
möjliggöra att ett företag ska kunna vara vinstdrivande på dagens marknad (Edvardson 
et al., 2006, s. 1).  
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Utifrån att tjänsteutveckling har noterats vara ett viktigt område för företag och den 
konstaterade begränsade mängden forskning som påvisats i tidigare studier kring just 
tjänsteutveckling anser vi detta ämne relevant att fördjupa oss i.  
 
En stor del av forskningen inom tjänsteutveckling har fokuserat på faktorer som 
påverkat framgång vid tjänsteutveckling. Två av de faktorer som lyfts fram vara av stor 
vikt för ett framgångsrikt utvecklingsarbete med tjänster är; att arbeta utifrån en formell 
strukturerad utvecklingsprocess samt att anpassa nya tjänster utifrån kundens behov 
(Johnson et al., 2000, s. 6, 8). Av denna anledning anser vi dessa två framgångsfaktorer 
av intresse att titta närmare på och genom att lyfta vad tidigare studier noterat och 
framhäva hur argumentationen kring dessa två faktorer relaterar till ämnet 
tjänsteutveckling avser vi underbygga frågeställningen och syftet med denna studie. 

1.2 Tjänsteutvecklingsprocesser 
En av de framgångsfaktorer som lyfts fram i tidigare studier är alltså att arbeta med 
tjänsteutveckling utifrån en formell process, vilket till och med har beskrivits som 
möjligen den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt utvecklingsarbete vid framtagandet 
av nya tjänster (Johnson et al., 2000, s. 8). Att en formell process lyfts fram som en 
viktig framgångsfaktor kan vara det som legat till grund för de många försök inom 
forskningen att gestalta en utvecklingsprocess för tjänster, en process som teoretiskt ofta 
benämns tjänsteutvecklingsprocess. 
 
Tjänsteutvecklingsprocess hänvisar till en övergripande modell som försöker beskriva 
och/eller gestalta utvecklingsarbetet av en ny tjänst. Tjänsteutvecklingsprocessen har 
uttryckts vara en processbeskrivning som inbegriper alla aktiviteter från och med idé till 
lansering som kan ses kopplade till utvecklingen av den nya tjänsten (Sonesson, 2007, 
s.15). Ett flertal mer eller mindre strukturerade modeller har i studier tagits fram från 
olika perspektiv för att försöka beskriva hur tjänster utvecklas (Gottfridsson, 2011, 
s.92). Edvardsson (1996, s. 189) beskriver en fyrastegsprocess bestående av faserna; 
idé, projektbildning, utvecklings och implementeringsfas. Vidare finns mer detaljerade 
processer exempelvis Scheuing och Johnsons (1989) process bestående av femton steg 
samt Alams (2002, s. 258) tjänsteutvecklingsprocess bestående av tio steg. Ovanstående 
modeller är framtagna utifrån empiriska studier av företags praktiska arbete. Dessa 
processer innehåller som noterbart olika många steg och detaljrikedom men det 
gemensamma är att de har en tydlig struktur som med förutbestämda sekventiella steg 
gestaltar arbetet med tjänsteutveckling. 
 
Johnson et al. (2000, s. 18) lyfte kritik till de sekventiellt uppbyggda modellerna och 
menade på att tjänsteutvecklingsprocessen inte borde ses som linjär. De fann därför 
behovet av att skapa en icke sekventiell modell för arbetet, detta trots att flertalet av de 
forskare som tagit fram de sekventiella processerna framhävt att de olika stegen bör ses 
som iterativa och också kan ske parallellt (exempelvis Jönsson (fd. Wilhelmsson), 1995, 
refererad i Kinnunen, 2001, s. 51; Scheuing & Johnson, 1989). Johnson et al. (2000, s. 
18), tog istället fram en cyklisk modell som beskriver tjänsteutveckling som en ständigt 
pågående process, med vilken de alltså ville förtydliga bilden av tjänsteutveckling som 
en överlappande och ostrukturerad process, vilket de menar är en korrekt gestaltning av 
tjänsteutvecklingsprocessen. De modeller som lyfts för att beskriva 
tjänsteutvecklingsprocesser skiljer sig alltså åt en del och det har därför konstaterats av 
bland annat Menor et al. (2000, s. 136) att tjänsteutvecklingsprocessen inte är fullt 
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utvecklad, och att det finns ett behov av mer forskning på modeller för hur processen 
för utvecklingsarbetet vid framtagning av nya tjänster bör visualiseras.  
 
Till denna diskussion bör det dock tilläggas att det också argumenterats kring huruvida 
tjänsteutvecklingsprocesser faktiskt behöver utformas, alltså ifall det behövs fler 
strukturerade modeller, eller om tjänsteutveckling inte utgår från en förutbestämd 
process och således fokus bör ligga på det informella arbetet (Gottfridsson, 2011, s. 91). 
Det har nämligen vid flera empiriska studier framkommit att företag arbetar informellt 
med tjänsteutvecklingsarbetet, att arbetet inte sker efter en förutbestämd process 
(Edvardsson, 1996, s. 55; Edvardsson et al., 2000, s.63; Sundbo & Gallouj, 2000, s. 21). 
Gottfridsson (2011, s. 97) kom i sin studie genomförd på småföretag fram till att dessa 
företag inte hade för avsikt att arbeta utifrån en strukturerad eller förutbestämd 
tjänsteutvecklingsprocess utan arbetade informellt med tjänsteutveckling. Några av de 
argument som då lyftes för att arbeta mer informellt var rädslan för att strukturerat 
arbete skulle göra så att kreativiteten skulle avta samt att utvecklingsarbete utifrån 
strukturerade modeller skulle kunna hämma utvecklingsarbetet (Gottfridsson, 2011, s. 
93, 97). 
 
Det som utifrån tidigare studier framgår är alltså att det finns ett behov av fler studier på 
hur tjänsteutvecklingsprocessen bör utformas. Det har dock samtidigt lyfts fram att det 
finns en oklarhet kring om arbetet med tjänsteutveckling ens utgår från en formell 
process då det belysts att så inte alltid är fallet. Vi anser att diskussionen ifall 
tjänsteutvecklingsarbetet sker utifrån en förutbestämd process eller inte är av större 
relevans att i nuläget fördjupa sig inom än att försöka ta fram ytterligare modeller för att 
beskriva arbetets olika steg. Innan ytterligare processmodeller tas fram anser vi 
nämligen det av vikt att undersöka om företag ens avser att arbeta utifrån förutbestämda 
processer och modeller, detta eftersom vi anser det vara grundläggande för att företagen 
ska kunna dra nytta av nya modeller över tjänsteutvecklingsprocessen. Detta får oss att 
se behov av ytterligare empiriska studier på området tjänsteutveckling för att tydliggöra 
hur företag arbetar med tjänsteutveckling i praktiken. Att fler studier bör genomföras på 
området tjänsteutveckling är vi långt ifrån ensam att ha som uppfattning, detta har också 
poängterats i ett flertal studier (Johnson et al., 2000, s. 28; Sandén, 2007, s. 10; Stevens 
& Dimitriadis 2005, s. 176; Johne & Storey, 1998).  

1.3 Kundinvolvering vid tjänsteutveckling 
Att som företag inte veta vad sina kunder vill ha kan innebära att kunden väljer en 
konkurrents erbjudande istället. Det kan också innebära att företaget lagt resurser på en 
ny tjänst utan att få tillbaka det man investerat och i det långa loppet kan det också 
innebära att företaget inte överlever på marknaden (Wilson et al., 2008, s. 55). Lyckas 
företaget med att träffa rätt gällande kundernas efterfrågan får detta sannolikt därav 
också motsatt effekt, fler kunder, högre försäljning och hög avkastning. En av de 
viktigaste delarna för att en ny uppfinning faktiskt ska anses lyckad är alltså att den 
uppfyller kundernas behov, det har dock konstaterats att det är relativt vanligt att 
misslyckas med nya tjänster, något som då ofta beror på att de nya tjänsterna misslyckas 
med att leva upp till just detta, att uppfylla kundens behov (Kristensson et al., 2008, s. 
474-475). 
 
För att lyckas med att möta kundernas krav och behov är en metod att involvera 
kunderna i utvecklingsprocessen genom att få dem att delge tankar och idéer 
(Kristensson et al., 2008, s. 475). Det har nämligen konstaterats att kunder kan bidra 
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med värdefulla idéer och input vid tjänsteutveckling (Magnusson et al., 2003, s. 121; 
Matthing et al., 2004, s. 492). Att arbeta med så kallad kundinvolvering har konstaterats 
av ett flertal författare som en nyckelfaktor för att skapa framgångsrika nya tjänster som 
uppfyller kundens behov (Sandén, 2007, s. 153; Matthing et al., 2004, s. 492; Witell, 
2011, s. 154). Sandén (2007, s. 16) definierade kundinvolvering vid tjänsteutveckling 
som ”de processer, handlingar och interaktioner där ett utvecklingsteam samarbetar 
med befintliga (eller potentiella) kunder på program, projekt och/eller stegnivå i 
utvecklingsprocessen, för att avslöja svåråtkomlig information (sticky information) som 
latenta behov, utveckla kunskap om kunderna och utveckla nya lösningar i enlighet med 
det.” Kundinvolveringens påvisade vikt vid tjänsteutvecklingsarbetet gör att vi avser 
detta ämne av relevans att undersöka vid genomförandet av en studie på området 
tjänsteutveckling. 
 
En del empiriska studier har genomförts på området kundinvolvering, i dessa har det 
framgått både en del olika metoder till hur man kan involvera kunden men också lyfts 
fram olika mål med varför företag väljer att involvera kunden vid utvecklingsarbetet av 
nya tjänster. Förekommande metoder för kundinvolvering som Alam (2002, s. 256) 
noterat vid genomförandet av empiriska studier på området var bland annat 
fokusgrupper, djupintervjuer, inbjudan till utvecklingsmöten, testmiljöer, del i 
utvecklingsteamet, brainstorming i grupp, kunders observationer och feedback, 
telefonsamtal, e-mail och fax för att informera om problem. Andra metoder som i teorin 
lyfts fram är användandet av observationer (Sandén, 2007, s. 149), ”lead users” 
(kvalitativa undersökningar med användare som är mer trendkänsliga än den vanliga 
kunden) (von Hippel et al., 1999, s. 49), kundpaneler, kundbesök och informella träffar 
(Alam, 2006, s. 18). Det har också lyfts att företag genom att arbeta med ett begränsat 
antal utvalda kunder och arbeta nära dem under hela utvecklingsprocessen kan minska 
misslyckandefaktorn att den nya tjänsten inte uppfyller kundens behov (Sandén, 2007, 
s. 15). 
 
Olika mål med kundinvolveringen har som nämnt också framkommit av empiriska 
studier av kundinvolvering vid tjänsteutveckling. Exempelvis beskrev Alam (2002, s. 
254) sex nyckelmotiv till varför företag väljer att involvera kunder i 
tjänsteutvecklingsprocessen: att skapa en överlägsen och differentierad tjänst; att 
minska tiden för tjänsten att nå marknaden; att kunna utbilda kunderna om den nya 
tjänsten; snabb spridning av acceptans för nya tjänsten; ökad reklam för tjänsten innan 
lansering; långsiktiga relationer mellan företag och kund. Andra mål som lyfts med 
kundinvolvering är att samla nya idéer, anpassa tjänsten till kunden, göra felsökningar 
under utvecklingsarbetets gång samt att lära från kunderna (Edvardsson et al., 2006, s. 
6). Alam (2002, s. 254) noterade att det stora gemensamma målet med varför företag 
valde att involvera kunder var att skapa framgångsrik tjänsteutveckling. 
Forskningsområdet är fortfarande relativt nytt och det anses finnas behov av fler studier 
på området kundinvolvering vid tjänsteutveckling, både teoretiskt och praktiskt 
(Kristensson et al., 2008, s. 475; Sandén, 2007, s. 28). Witell et al, (2011, s. 143) menar 
att det är viktigt att företag utvecklar hur de involverar kunder och samverkar med 
kunder i utvecklingsprocessen, han menar att de behöver gå från uppfattningen att 
kunden är en källa till information till att behandla kunden som en aktiv bidragsgivare 
med kunskap och insikt.  
 
En av anledningar till att vi som författare anser att ytterligare studier på området 
kundinvolvering vid tjänsteutveckling är av intresse är att tidigare empiriska studier 
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noterat att kundinvolvering inte alltid används i större utsträckning hos företag. Detta 
trots att användandet av kunden vid utvecklingsarbetet har påvisat vara en 
framgångsfaktor för nya tjänster (Alam, 2006, s.16). Sandén (2007, s.146-147) noterade 
exempelvis att företag hade en förståelse för kundinvolvering och dess vikt vid 
utvecklingsarbete men att deras inställning till fenomenet skilde sig från deras faktiska 
beteendet, det vill säga att kunden inte involverades i större utsträckning i arbetet med 
utveckling på de undersökta företagen. Även Matthing et al., (2004, s. 492) noterade att 
företag valde att inte implementera kundinvolveringsmetoder trots att de påvisats 
framgångsrika vid ett genomfört experiment.  
 
Trots att till synes ett flertal olika empiriska studier genomförts på området 
kundinvolvering ser vi alltså fortfarande en avsaknad i kunskap kring hur företag idag 
arbetar för att förstå kunders behov. Vi anser av denna anledning att det finns behov av 
att förstå företagens inställning till kundinvolvering samt lyfta en förståelse kring hur de 
valt att arbeta med kunden vid utvecklingsarbetet av nya tjänster. Vi ser alltså ett behov 
och intresse att med denna studie studera ämnesområdena tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. Det vi är intresserad av är att undersöka hur företag valt att arbeta med 
tjänsteutveckling, deras inställning till kundinvolvering vid tjänsteutveckling samt hur 
de valt att arbeta med kunden vid utvecklingsarbetet. 
 
Johnson et al. (2000, s. 9) argumenterar för att det finns en tendens att det som lyfts i 
teorin kring tjänsteutveckling och dess framgångsfaktorer inte bidragit med särskilt 
mycket konkret till de som arbetar praktiskt med tjänsteutveckling utan mest varit ett 
bidrag till det teoretiska området. Detta avser vi påvisar vikten av att en empirisk studie 
av hur företag arbetar i praktiken med tjänsteutveckling genomförs för att på så sätt 
minska kunskapsgapet kring hur företag faktiskt arbetar med tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. För att möjliggöra en praktisk tillämpning av teorier på området tror vi 
nämligen att det är av vikt att först skapa en förståelse för företagens arbete och 
inställning till det berörda ämnet. 

1.4 Studiens kontext 
Som tidigare diskuterades har det funnits mycket spridda resultat kring hur företag 
arbetar med tjänsteutveckling samt ett uttalat behov av fler studier på området 
kundinvolvering för öka förståelsen för hur företag arbetar praktiskt med detta. 
Anledningen till de spridda resultat som tidigare presenterats anser vi möjligen kan 
grundas i de olika kontexter som ämnena tjänsteutveckling och kundinvolvering 
studerats inom.  
 
En del av de empiriska studier med avseende att beskriva tjänsteutvecklingsarbetet har 
utförts på företag som agerar inom olika branscher (Gottfridsson, 2011; Edvardsson, 
1996, s.188) även studier där kundinvolvering vid tjänsteutveckling empiriskt 
undersökts har genomförts på detta sätt (Sandén, 2007; Witell, 2011). Vid dessa studier 
har författarna alltså inte avsett presentera något branschspecifikt resultat utan istället 
frambringa mer generella teorier kring tjänsteutveckling och kundinvolvering. Vid 
andra empiriska undersökningar av tjänsteutveckling och kundinvolvering har studierna 
istället genomförts inom en specifik bransch. Exempelvis har studier genomförts inom 
den finansiella sektorn för att empiriskt undersöka tjänsteutveckling (Scheuing & 
Johnson, 1998; Sonesson, 2007). Även kundinvolvering vid tjänsteutvecklingen har 
studerats inom den finansiella sektorn (Alam & Perry, 2002; Alam, 2002). Studier 
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genomförda i syfte att skapa förståelse för kundinvolvering har också genomförts inom 
telekombranschen (Kristensson et al., 2002; Matthing, 2004). 
 
Vi anser det av intresse, med anledning till de spridda kontexter som tidigare studier 
genomförts inom, att studera ämnet kundinvolvering och tjänsteutveckling i två olika 
branscher i samma studie, två branscher som skiljer sig åt. Detta eftersom det utöver att 
studien kommer kunna bidra med insikter kring företagens arbete med kundinvolvering 
och tjänsteutveckling också kan möjliggöra att vi, ifall vi finner skillnader i arbetet, kan 
härleda detta till de olika branschernas skilda egenskaper. 
 
Vi har valt att branscherna ska skilja sig sinsemellan gällande komplexiteten i 
tjänsteerbjudandet. Begreppet komplex beskrivs av nationalencyklopedin som något 
”som består av många delar vilka hänger samman på ett svåröverskådligt sätt” 
(Nationalencyklopedin), vilket också är hur vi valt att tolka begreppet i denna studie. Vi 
har sedan valt branscher subjektivt utifrån vilka vi avser erbjuder tjänster med hög 
respektive låg komplexitet och i vår studie kommer försäkringsbranschen representera 
en bransch med hög komplexitet i sina tjänsteerbjudanden och hotellbranschen 
representera en bransch med låg komplexitet i tjänsteerbjudanden.  
 
Den sammantagna diskussionen i detta kapitel har därmed lett fram till följande 
problemformulering och syfte: 

1.5 Problemformulering 
 
Hur arbetar företag inom försäkring och hotellbranschen med tjänsteutveckling och vad 
är kundens roll i detta arbete?  

1.6 Syfte  
Syftet med studien är att skapa en förståelse för arbetet med tjänsteutveckling inom 
försäkrings och hotellbranschen, vilket vi ämnar göra genom att undersöka fyra 
fallföretag inom de branscherna. Vi ämnar vidare undersöka hur företagen vid 
utvecklingsarbetet väljer att använda sig av kunden, samt vilka inställningar som finns 
gentemot kundinvolvering vid tjänsteutveckling i dessa fallföretag. Delsyftet med 
studien är också att se ifall vi kan finna skillnader i arbetet med tjänsteutveckling och 
kundinvolvering som går att härleda till skillnader i de två undersökta branschernas 
tjänsteerbjudanden. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi 
kommer att gå in på vår kunskapssyn, vilken förförståelse vi besitter samt studiens 
perspektiv och angreppssätt. Vi kommer även att gå in på våra val av teorier, hur vi 
gått tillväga vid litteratursökning och slutligen en kritisk granskning av våra källor.  

2.1 Kunskapssyn 
Vårt syfte med denna uppsats är att lyfta förståelsen för företagens arbete med 
tjänsteutveckling och deras inställning och användande av kunder i detta arbete. För att 
uppnå det syfte vi satt upp ser vi det som nödvändigt att hålla oss till vetenskapen på ett 
sätt där vi är fria att göra egna tolkningar av det vi studerar. Ett hermeneutiskt synsätt 
syftar till att skapa förståelse genom tolkning av hur människor uttrycker sig kring de 
studerade fenomenen (Patel & Davidson, 2011, s. 29) medan positivism står för strävan 
efter absolut vetskap där vetenskapliga teorier kan styrkas eller avslås utifrån empiriskt 
material och där forskarens personliga tolkningar inte ska påverka forskningsresultatet 
(Patel & Davidson, 2011, s. 27). I denna uppsats har vi, utifrån ovanstående 
kännetecken för respektive kunskapssyn,  valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt då 
denna kunskapssyn möjliggör egen tolkninging av det studerade fenomenet, 
kundinvolvering och tjänsteutveckling, vilket vi som nämnt avser av vikt för att 
möjliggöra ett besvarande av syftet. 
 
I vår studie har vi för avsikt att utifrån ett empiriskt material innefattande respondenters 
egna beskrivningar av kundinvolvering och tjänsteutveckling tolka detta utifrån en 
teoretisk referensram för att på så sätt skapa en förståelse för fenomenet. Att uppnå 
förståelse genom tolkning utifrån den förförståelse man har på området är också 
kännetecknande för ett hermeneutiska synsätt (Johansson, 2003, s. 96), vilket vi därmed 
avser ytterligare tydliggör anledningarna till valet av hermeneutik som vårt sätt att 
förhålla oss till kunskap i denna studie. 

2.2 Förförståelse 
Johansson (2003, s. 96) menar att den förförståelse författaren har kring ämnet kommer 
att påverka det initiala underlaget till studien och sedan kommer den empiriska studien 
att antingen infria eller omforma den förståelsen beroende på vad undersökningen av 
fenomenet finner. Detta innebär därmed att vi som författare kommer att påverka 
tolkningen inte bara utifrån den referensram vi sammanställt för denna studie utan att 
vår övriga förförståelse kring ämnesområdena också kommer att påverka tolkningen. 
Av denna anledning är det av vikt att både vi som författare samt läsaren är införstådd i 
vilken förförståelse vi besitter på området. Det subjektiva inflytandet på studien och 
dess resultat är också något som kännetecknar den hermeneutiska kunskapssynen (Patel 
& Davidson 2011, s. 30). 
 
Den kunskap man redan besitter och använder sig av vid tolkandet av information kallas 
för förförståelse (Hartman, 2004, s. 191). I detta avsnitt presenterar vi vår förförståelse 
som berör ämnet tjänsteutveckling och kundinvolvering. Vår förförståelse kan delas in i 
en teoretisk och en praktisk aspekt. Den teoretiska förförståelsen skapas genom 
exempelvis akademisk utbildning och den teoretiska bas vi författare fått genom studier. 
Den praktiska förförståelsen baseras på våra tidigare erfarenheter från exempelvis 
arbetsliv eller annan praktisk erfarenhet.  
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Vår teoretiska förförståelse är främst påverkad av att vi idag studerar vår åttonde termin 
på programmet Civilekonom med inriktning mot Service Management, en utbildning 
som bland annat gett oss teoretisk kunskap om tjänster, tjänstemarknadsföring och hur 
dessa begrepp kan bidra till långsiktiga relationer mellan kund och företag. Vår 
utbildning har blandat traditionella ekonomiska kurser, som gett oss insikt i aspekter 
som lönsamhet och organisationsstruktur med programspecifika kurser inom service 
management och marketing, design och beteendevetenskap. De programspecifika 
kurserna har bidragit till ytterligare en dimension som exempelvis individers preferenser 
samt helhetsupplevelsens betydelse för konkurrenskraft på dagens marknad. Vår 
utbildning har också skapat en teoretisk övertygelse kring betydelsen av kundrelationer 
och väl utformade tjänsteutbud för ett företags framgång.  
 
Vi har förutom den teoretiska förförståelsen också praktiskt skapat oss förförståelse som 
kan komma att ha betydelse för studien. Vi har innan men även vid sidan av studierna 
erhållit en praktisk förståelse bland annat utifrån arbete i företag inom tjänstesektorn. 
Denna typ av arbete har bidragit till våra bådas insikter kring vikten av kundanpassade 
tjänsteerbjudanden. En av oss författare har också gjort praktik på ett företag som 
arbetar som konsulter med tjänsteutveckling vilket har gett en praktisk förståelse för hur 
arbetet med kundinvolvering vid tjänsteutveckling kan gestalta sig då det genomförs av 
ett företag som är specialiserat på just detta, något som till stor grad påverkar våra 
insikter och vår ursprungliga syn på kundinvolvering och tjänsteutveckling. Detta har 
varit en viktig del vid val av frågeställning till studien eftersom det lyft intresset att öka 
förståelsen för hur arbetet med kundinvolvering vid tjänsteutveckling ser ut då det sker 
som en intern process på ett företag och inte utförs av en extern part som har 
kundinvolverad tjänsteutveckling som sitt huvudsakliga tjänsteerbjudande.  
 
Ejvegård (2003, s. 19) menar att man som författare vid vetenskapliga studier har 
skyldighet att sträva efter objektivitet och att en svårighet är att författares fördomar och 
önskningar lätt slår igenom. Den teoretiska samt praktiska förförståelse har varit av stor 
relevans vid val av ämne men kommer också omedvetet att påverka oss i vår studie, hur 
mycket kan dock vara svårt att fastslå. Det är av denna anledning vi ser det som viktigt 
att lyfta denna förförståelse så att både ni som läsaren men även vi som författare blir 
medveten om vad vi som författare har med oss i form av kunskap kring området sedan 
tidigare. Genom att vara medveten om att förförståelsen kan komma att påverka studien 
har läsaren själv en möjlighet att skapa en förståelse för hur. Även vi författare blir 
själva medvetna om vad vi besitter för förförståelse och blir därmed också medvetna om 
att detta komma att påverka studien genom att omedvetet påverka vår tolkning av den 
empiri som samlas in. Att tolkningen genomförs utifrån den förförståelse författaren 
besitter är som nämnt också en del av det hermeneutiska synsättet (Johansson, 2003, s. 
96), och ses därav inte som något fel i sig så länge det inte övergår till medveten 
påverkan eller förvrängning av resultatet. 

2.3 Perspektiv 
Val av perspektiv är av stor vikt för en studie då detta påverkar både urval till den 
teoretiska referensramen men också kommer att påverka urvalet från det empiriska 
materialet eftersom allt inte kommer att kunna redovisas i den slutgiltiga rapporten 
(Thurén, 2005, s. 89). Det perspektiv vi väljer för studien kommer alltså att påverka vad 
som är relevant att lyfta fram genom studiens olika delar och vilket perspektiv vi väljer 
att utgå ifrån kan därmed ses som av stor vikt för studiens utformning. Det perspektiv vi 
valt att studera kundinvolvering och tjänsteutveckling utifrån är utifrån ett 
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ledningsperspektiv, alltså att titta på tjänsteutveckling utifrån de som ansvarar och leder 
utvecklingsarbetet. Ledningsperspektivet ger oss möjlighet att bidra med insikter som 
kan komma till nytta för organisationer som arbetar med eller vill påbörja arbete med 
kundinvolvering och tjänsteutvecklingsarbetet då det kan bidra med en bild av hur andra 
organisationer valt att arbeta med dessa frågor. Vi kommer alltså inte att studera 
tjänsteutveckling och kundinvolvering ur ett kundperspektiv. Vi kommer därmed inte i 
denna studie ta hänsyn till exempelvis hur kunden uppfattar utkomsten av de nya 
tjänsterna eller ställer sig till att involveras i utvecklingsarbetet, utan endast studera 
ämnet utifrån personer som arbetar i ledande roller med utvecklingsarbetet inom 
företaget. Att vi valt att studera ämnet utifrån företagen och inte kundens syn grundar 
sig i att vi med denna studie vill skapa en förståelse för företagens arbete med 
tjänsteutveckling, deras inställning till kundinvolvering och hur de arbetar med detta, 
således faller det sig naturligt för oss att studera detta ur ett ledningsperpektiv.  

2.4 Angreppssätt 
Vi kommer i denna studie att utgå från teorier inom området tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. Utifrån dessa teorier kommer vi skapa oss en förståelse kring ämnet 
som vi kommer ha som grund då vi sedan genomför en empirisk studie för att se hur det 
studerade fenomen ter sig i verkligheten. I detta fall kommer alltså det empiriska 
materialet innefatta information från verkligheten som berör ämnet kundinvolvering och 
tjänsteutveckling som sedan kan relateras till den teoretiska referensram vi utgått ifrån. 
Att utgå från teori för att sedan genomföra empirisk studie kallas deduktion (Patel & 
Davidson, 2011, s. 23), vilket alltså kommer vara denna studies angreppsätt. För att 
besvara frågeställningen och syftet med studien hade vi även kunnat genomföra 
motsatsen till det deduktiva angreppssättet nämligen induktion, som betyder att man går 
från empiri för att sedan skapa nya teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Dock ansåg 
vi att den förförståelse vi hade på området möjligen hade påverkat studien till allt för 
stor grad vid induktion, där observationerna inte ska styras av någon teori eller 
förutfattad mening (Hartman, 2004, s. 151), och valde därför ett deduktivt angreppssätt 
då förekomsten av en teoretisk referensram som bas till studien gör att påverkan från 
forskaren inte blir lika påtaglig (Patel & Davidson, 2011, s. 23). En risk med det 
deduktiva angreppssättet blir då istället att studien blir för styrd (Patel & Davidson, 
2011, s. 23). Eftersom tidigare studier på området visade sig resulterat i spridda resultat 
kring ämnet avser vi att denna risk inte bör ha allt för stor påverkan på studien och dess 
resultat. I efterhand kan vi också konstatera att vi inte anser att detta inträffade genom 
att det studien resulterade i var av spridd karaktär, vilket vi anser påvisar att vi inte styrt 
studiens resultat med vår teoretiska referensram. 

2.5 Val av teorier  
För att studera tjänsteutveckling och kundinvolvering har vi som teoretisk referensram 
valt att riktat in oss mot ämnesområdena tjänsteutveckling, tjänsteutvecklingsprocessen, 
kundinvolvering samt teorier som behandlar dessa områden tillsammans. Vi har även 
utgått från teorier kring produktutveckling för att det har legat som grund till forskning 
av tjänsteutveckling.  
 
I studien har vi valt att lyfta tjänsteutvecklingsarbetet i stort på företagen som en första 
del för att sedan fokusera på om och hur kundinvolvering går in i arbetet med 
tjänsteutveckling. Vi har av denna anledning valt att utgå från teorier kring 
tjänsteutveckling och även gått in på området tjänsteutvecklingsprocessen för att ge en 
bättre bild av hur man tidigare valt att både normativt och deskriptivt beskriva 
tjänsteutveckling och dess process. Då vi tidigt insåg att forskningen på området 
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tjänsteutveckling och dess processer inte är fullt utvecklat har vi valt att i den teoretiska 
referensramen lyfta ett flertal beskrivningar av området istället för att endast utgå från 
en specifik modell eller beskrivande process. Detta gör att den teoretiska referensramen 
på området tjänsteutveckling och dess process inte avslutas genom en avgränsning från 
vår sida av vilken modell eller process vi väljer att fortsätta arbeta utifrån utan avsnittet 
kan istället ses som en diskussion där olika processer lyfts fram och ställs mot varandra 
eftersom vi avser att med studien lyfta förståelsen för hur arbetet faktiskt ser ut ute på 
företagen och därför ser det av vikt att inte i förväg precisera en process som vi tolkar 
företagens arbete utifrån. Till diskussionen med processer kommer vi också att lyfta ett 
resonemang kring om företag ens avser att arbeta utifrån en process, ytterligare en 
anledning att vi inte valt att i studien utgå från någon processmodell med specifika faser 
då vi studerar ämnet tjänsteutveckling. 
 
Vår andra del i den teoretiska referensramen behandlar ämnet kundinvolvering. Vi har 
använt oss av teorier angående mål och motiv för kundinvolvering. Vi har också gått in 
på teorier om kundinvolveringens betydelse för företag och framgång i och med det. 
Kundinvolvering är ett brett ämnesområde som har forskats på i många olika 
sammanhang, för att behålla fokus på vår valda inritning, kundinvolvering vid 
tjänsteutveckling, har vi valt att främst fokusera på studier som berör just 
kundinvolvering i den givna kontexten, tjänsteutveckling, och studier som visar på 
motiv, mål och resultat vid kombination av dessa två fenomen. Vi har också valt att titta 
på liknande studier som den vi ämnar genomföra. Detta för att vi ska kunna jämföra och 
dra slutsatser vilket blir genomförbart eftersom det möjliggör att vi kan sätta liknande 
studiers tidigare resultat i relation till vad vi finner i empirin. 

2.6 Litteratursökning 
Vi har vid skapande av den teoretiska referensramen använt oss av vetenskapliga 
artiklar från välkända publikationer som vi funnit genom sökningar på ämnesord inom 
områdena tjänsteutveckling och kundinvolvering i Umeå universitetsbiblioteks 
databaser. De databaser som bidragit med flest relevanta artiklar på området är Business 
Source Premier (EBSCO), E-journals samt Emerald. Vi har utöver dessa databaser 
använt oss av DIVA – digitala vetenskapliga artiklar för att finna relevanta avhandlingar 
som berör de områden vi önskar undersöka.  
 
När vi genomfört vår litteratursökning i databaserna samt på DIVA har vi utgått från 
följande sökord: tjänsteutveckling, produktutveckling, kundinvolvering, service 
development, new service development, service development process, customer 
involvement, service innovation, co-creation, lead-users, product development. Vi har 
även kombinerat dessa sökord med varandra. 
 
För att finna de mest relevanta artiklarna på områdena kundinvolvering och 
tjänsteutveckling valde vi att börja med de artiklar som citerats många gånger. Vi kunde 
sedan via dessa finna ytterligare relevanta artiklar på området genom att, när vi fann 
diskussioner eller argument av intresse, via deras referenslistor söka oss vidare till nya 
artiklar. På detta sätt skapade vi också snart en bra bild av vilka författare som var 
framträdande inom området. På samma sätt fann vi även böcker som berörde området, 
många skrivna av de författare som också publicerat ett flertal artiklar på områdena 
kundinvolvering, tjänsteutveckling och kundinvolvering vid tjänsteutveckling. Genom 
att granska forskares källförteckningar eller referenser och följa hänvisningskedjor kan 



 11 

man samla ihop de studier som verkar vara centrala för sitt valda ämne förvånansvärt 
snabbt (Ejvegård, 2003, s. 45). 

2.7 Kritisk granskning av källor 
Källkritik handlar om trovärdigheten i källor, det är en samling metodregler som 
används för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt (Thurén, 2005, s. 9). Vidare är 
källkritikens uppgift att värdera de källor som används för att bygga upp vår kunskap 
(Thurén, 2005, s. 9). Nedan kommer vi således att visa på tillvägagångssätt och 
argumentera för val av tillvägagångssätt vid insamling av källor. Vid val av våra källor 
har vi först och främst valt att använda oss av litteratur som kan anses vara av hög 
dignitet gällande trovärdighet. Detta har vi försökt uppfylla genom att använda oss av 
välkända databaser samt välja vetenskapliga artiklar som är publicerade i tidskrifter 
inom den vetenskapliga världen. För att finna teorier av vikt har vi utgått från de artiklar 
eller facklitteratur på området som haft hög citeringsgrad, alltså som har blivit 
refererade många gånger i andra artiklar eller böcker. På detta sätt har vi förstärkt 
sannolikheten av att den teori vi valt har varit av vikt då även andra tidigare ansett den 
som relevant för ämnesområdet. En risk med att välja sin litteratur utifrån vad som 
tidigare refererats mycket är att man kan missa intressant forskning som kan vara av 
betydelse och innefatta värdefulla insikter till sin egna studie. Vi har av denna anledning 
utöver vetenskapliga artiklar och facklitteratur på området också valt att använda oss av 
avhandlingar där det aktuella ämnena berörs. Vid val av avhandlingar har vi främst valt 
att fokusera på upptäckter i nyligen publicerade avhandlingar för att på så sätt skapa oss 
en bild av det senaste på området. Avhandlingarna har också varit till stor nytta för att 
finna fler intressanta artiklar på området då de ofta inkluderar en väl genomarbetad 
litteraturgenomgång. Vi har även vid val av avhandlingar tagit hänsyn till antalet 
citeringar för att lättare finna relevanta teorier som vi kan ha till grund för vår studie. 
 
Vi har i den teoretiska referensramen försökt att undvika att använda oss av 
andrahandskällor i den mån det varit möjligt i för att inte den ursprungliga källans 
resultat skulle förvrängas genom vår tolkning. I de fall vi har använt oss av 
andrahandskällor i denna studie är då vi inte kunnat finna ursprungskällan tillgänglig 
men trots detta velat förstärka vårt resonemang med ett, enligt oss, viktigt resonemang. 
Däremot har vi under hela litteratursökningen varit medvetna om problematiken kring 
andrahandskällor och har således haft en kritisk utgångspunkt till dem.  
 
Vi har vid val av teorier på området försökt lyfta olika författares syn på 
ämnesområdena. Det ter sig emellanåt att det finns en oenighet mellan forskare inom ett 
ämne vilket kan grundas i allt från ekonomiska, ideologiska men även personliga 
orsaker (Thurén, 2005, s. 83). Vi anser det därav av vikt att lyfta olika forskares resultat 
och syn på ämnet för att visa på forskningens utveckling på området och skapa en 
förståelse för vad de olika teorierna grundar sig i, men också för att ge oss som 
författare möjligheten att kritiskt granska och skapa oss en egen uppfattning utifrån vad 
som tidigare sagts på området. Av denna anledning och så att läsaren ska förstå vad i 
den tidigare forskningen vi som författare valt att ta fasta på förekommer en 
kontinuerlig diskussion kring vår ståndpunkt och ställningstagande genom hela 
teoriavsnittet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ger vi en sammanfattad bild av de teorier på områdena tjänsteutveckling 
och kundinvolvering som vi ansett vara av vikt att ha som bas för denna studie. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av ämnet tjänsteutveckling i stort för att sedan gå 
vidare med mer ingående beskrivning av hur tidigare studier belyst 
tjänsteutvecklingsarbetets struktur. Vidare följer ett avsnitt som berör ämnet 
kundinvolvering, i avsnittet lyfts bland annat motiv och metoder för arbetet med 
kundinvolvering vid tjänsteutveckling.  

3.1 Produktutveckling vs. Tjänsteutveckling  
–viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utvecklingen av tjänster. 
Begreppet produktutveckling är väletablerat inom företagsekonomin och ett stort antal 
tidskrifter och facklitteratur har publicerats där området diskuteras. I början av 70-talet 
påbörjades forskning på området produktutveckling och har sedan dess varit ett mycket 
populärt ämne mycket på grund av den direkta vinning en förbättrad produktutveckling 
kan bidra med (Ernst, 2002, s. 1). Produktutveckling innefattar de aktiviteter som sker 
från att en marknadsmöjlighet identifieras till att det framkommer en säljbar produkt 
(Krishnan & Ulrich, 2001, s. 1). Många olika modeller som beskriver produktutveckling 
har genom åren utvecklats där de största skillnaderna mellan modellerna är graden av 
detaljering i beskrivningen av processen, men även vissa skillnader i ordningen av de 
olika stegen har framkommit (Edvardsson, 1996, s. 34). 
 
I en del av de traditionella modellerna som beskriver produktutveckling nämns även 
tjänster, dock främst som ett tillägg och inte som det ursprungliga syftet med 
modellerna (Edvardsson, 1996, s. 29). Modellerna är alltså inte ursprungligen framtagna 
utifrån tjänsters specifika karaktärsdrag utan utifrån produkter, men det anses möjligt att 
använda sig av dessa modeller även vid tjänsteutveckling. Det har inom forskningen 
varit skilda meningar kring uppfattningen om att produktutveckling och 
tjänsteutveckling kan studeras utifrån likadana modeller. Behovet av att se 
tjänsteutveckling som en egen forskningsgren var något som började uppmärksammas i 
följd av att tjänsteforskningen tog fart under slutet av 70-talet i och med att det inom 
forskningen uppmärksammades att stor del av forskningen fokuserade på 
tillverkningsindustrin och så lite på tjänsternas betydelse (Gummesson et al., 2010, s. 
12). Argumentationen kring att tjänsteutveckling borde skiljas från produktutvecklingen 
kan främst härledas till de fundamentala skillnaderna som finns mellan tjänster och 
fysiska produkter, nämligen att tjänster är immateriella processer som inte går att ta på, 
produktion och konsumtion av en tjänst är svår att skilja på, kunden kan ses som 
medproducent samt att tjänster ofta är heterogena, alltså svårare än produkter att 
standardisera (de Brentani, 1995, s. 102; Johne & Storey, 1998, s. 187; Menor et al., 
2002, s. 145). Det som argumenterats är alltså att skillnaderna som finns mellan 
produkter och tjänster därmed också påverkar hur utvecklingsprocesserna bör utformas. 
De Brentani (1995, s. 102) har i sin studie gjort en sammanställning av vad tidigare 
studier lyft som implikationer för att tjänsteutveckling bör ses som ett eget 
forskningsområde skilt från produktutveckling. Sammanställningen utgår från de fyra 
egenskaperna som skiljer tjänster från produkter, att tjänster immateriella, produktion 
och konsumtion sker samtidigt, kunden kan ses som medproducent samt att tjänster ofta 
är heterogena, och hur dessa påverkar utvecklingens förutsättningar.  
 
Immaterialitet 
I sammanställningen av de Brentani (1995) lyfts det att immaterialiteten av tjänsten ofta 
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bidrar till svårigheter vid marknadsföring av tjänsterna, något som man måste ha i 
åtanke vid tjänsteutveckling genom att exempelvis inkludera fysiska ting i 
tjänsteerbjudandet eller under tjänsteutövningen för att på så sätt försöka gestalta 
tjänsten för kunden. Det diskuteras också kring hur immaterialiteten gör det svårt för 
kunden att utvärdera tjänsten innan den ska köpas på samma sätt som går att göra med 
en fysisk produkt. Dock ger det immateriella med en tjänst kortare ledtider från idé till 
lanserad tjänst, det vill säga att nya tjänster snabbare kan nå marknaden. De snabba 
ledtiderna kan både ses som nått positivt då det bidrar till att man snabbt kan justera 
sina tjänster utifrån hur kundernas behov ändras, men det kan också lätt leda till att 
utvecklingen av nya tjänster sker mer slumpmässigt i förbifarten. En annan viktig 
skillnad mellan produktutveckling och tjänsteutveckling som de Brentani (1995) 
nämner i sin sammanställning är svårigheterna att skaffa patent, eller andra skydd för 
nya innovationer, gällande tjänster. Detta är något som framförallt kan komma att 
påverka genom att minska incitamenten att investera resurser i nya utvecklingsprojekt, 
då de kan vara svåra att skydda från konkurrenter. (de Brentani., 1995, s. 102)  
 
Ytterligare argument som lyfts, utöver de i de Brentanis sammanställning, för att skilja 
på de två begreppen, produkt- och tjänsteutveckling och som utgår från tjänsters 
immaterialitet är just det att utkomsten av utvecklingsarbetet skiljer sig så mycket åt. 
Eftersom tjänster ofta handlar om processer och inte om saker, de går inte att ta på, 
påverkar detta utkomsten av tjänsteutveckling och produktutveckling. 
Produktutveckling ger en fysisk enhet medan tjänsteutveckling i många fall istället 
utmynnar i processförklaringar som redogör för hur den befintliga tjänsten eller helt nya 
tjänster ska levereras, alltså hur tjänsteleveransen ska utformas (Menor et al., 2002, s. 
145). Detta innebär i sin tur att det vid tjänsteutveckling är svårare att testa tjänstens 
koncept innan tjänsten når marknaden och förbrukas till skillnad från produktutveckling 
där produkten enklare kan testas med prototyper och kvalitetskontroller innan den når 
marknaden (Johne & Storey, 1998, s. 187).  
 
Simultan produktion och konsumtion 
I de Brentanis (1995) sammanställning av tidigare litteratur lyft också att de två 
ämnesområdena, produkt- och tjänsteutveckling, bör skiljas åt i och med de skillnader 
som uppstår i och med att produktion och konsumtion ofta sker simultant gällande 
tjänster. En tjänst simultana konsumtion och produktion medför att kundinteraktionen 
kan vara i behov av stöd från ett flertal specialistfunktioner vid själva 
konsumtionsögonblicket, något som då måste tas hänsyn till vid utvecklingsarbetet av 
tjänster. Simultan produktion och konsumtion medför också att kundkontakten vid 
tjänsteförsäljning kan ske under en längre tid, man kan exempelvis köpa en tjänst som 
man inte för än långt senare behöver använda alternativt använder frekvent under en 
längre tid, exempelvis vid finansiella tjänster som pension eller fondsparande, något 
som kan ses skilja sig från en produkt som du oftast köper vid ett tillfälle och sen inte 
har någon ytterligare kontakt med leverantören av produkten. (de Brentani., 1995, s. 
102) 
 
Heterogenitet  
En tjänst heterogenitet är också en av anledningarna som lyfts fram för att 
tjänsteutveckling bör ses som ett eget forskningsområde (de Brentani., 1995, s. 102). Att 
tjänsten kan variera i stor grad beroende på den mänskliga faktorns påverkan ger 
anledning till att man bör titta på dess utveckling annorlunda än för produkters. Den 
variation som den mänskliga faktorn kan innebära kan leda till både positiva och 
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negativa effekter, interaktionen mellan tjänsteutövaren och kunden spelar alltså en 
viktig roll i hur tjänsten värderas. En tjänsts kvalité kan i och med den mänskliga 
faktorns påverkan variera stort och leda till att vissa kunder, trots ett tjänsteerbjudande 
med hög kvalitet, kan komma att konsumera en tjänst med låg kvalité till följd av att 
den mänskliga faktorn agerar på ett sätt som gör kunden missnöjd. För att minska denna 
risk finns ofta en strävan vid tjänsteutveckling att finna lösningar för att underlätta 
standardisering av erbjudandena till kunden. Däremot kan den mänskliga påverkan på 
tjänsten också ses som en möjlighet att lättare anpassa tjänsterna efter den individuella 
kundens behov och önskemål då det underlättar skapandet av mer personliga 
erbjudanden och bemötanden. (de Brentani., 1995, s. 102)    
 
Även Johne & Storey (1998, s. 188) diskuterar att tjänstens karaktärsdrag heterogenitet 
kan komma att riskera att kvaliteten varierar och menar att det sätter stor vikt vid att 
försöka standardisera tjänsten och lägger stort fokus på utbildning om tjänsterna till 
kunderna och personal i tjänsteutvecklingsprocessen, något som inte i samma 
utsträckning behöver tas hänsyn till vid utvecklingen av en produkt. Alam (2002, s. 
251) lyfter också detta resonemang då han menar på att den viktigaste faktorn för 
framgångsrika nya produkter är kvalitet och överlägsenhet medan det för tjänster 
handlar om faktorer som mänskliga resurser, lagarbete och kundinvolvering. Ett 
ytterligare argument för att tjänsteutveckling och produktutveckling bör betraktas 
utifrån olika vyer är således att framgångsfaktorerna vid utvecklingsarbetet skiljer sig 
mellan produkter och tjänster.  
 
Kunden som medproducent 
Att kunden kan ses som medproducent gällande tjänster lyfts också i sammanställningen 
som en anledning till att utveckling av produkter och tjänster ska ses som olika saker 
(de Brentani 1995, s. 102). Det nämns att eftersom tjänster olikt produkter inte går att 
lagra för senare försäljning gör det att tjänsteföretagen lätt förlorar intäkter ifall 
efterfrågan inte matchar vad företagets resurser är avsedda för. Detta ger de som arbetar 
med tjänsteutveckling ytterligare en utmaning då det kräver att man skapar erbjudanden 
som kan matcha efterfrågan för att på å sätt få ut så mycket som möjligt vid de olika 
efterfrågenivåerna. Att hotell exempelvis har olika priser och erbjudanden vid hög och 
lågsäsong är ett exempel på detta. (de Brenati 1995, s. 102)  
 
Ovanstående är alltså delar av den argumentation kring hur tjänstens olika karaktärsdrag 
medför skilda behov vid tjänste- och produktutveckling, som lett fram till att 
tjänsteutveckling idag främst studeras som ett eget fenomen. Trots detta går det att 
återfinna modeller och metoder inom tjänsteutvecklingen, speciellt de tidigt utvecklade, 
som är influerade av forskningen som berör produktutveckling och innovationer 
(Sonesson, 2007, s. 13). De likheter man finner handlar bland annat om den sekventiella 
uppbyggnaden av en del av modellerna samt likheter i flertal av de begrepp som 
används för att beskriva de olika faserna, vilket alltså kan bero på att forskningen 
influeras av produktutveckling (Edvardsson, 1996, s. 39). Scheuing och Johnson (1989, 
s. 34) som tidigt tog fram en modell över tjänsteutvecklingsprocessen menar på att 
produktutvecklingsmodeller kan användas som grund även vid utvecklingsarbete i 
tjänsteföretag, men tjänsteföretag måste anpassa utvecklingsprocesserna till de tjänstens 
specifika karaktärsdrag.  
 
Trots produkter och tjänsters skilda karaktärsdrag som bidragit till att tjänsteutveckling 
idag oftast studeras som ett eget område skilt från produktutvecklingen finns det alltså 
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en grund inom produktutveckling som har varit av vikt för tjänsteutvecklingen och som 
tagits med i forskningen om utvecklingsarbete med tjänster. Menor et al. (2002, s. 145) 
behandlar just detta i sin studie där de lyfter vikten av att utforska hur man kunde ta till 
vara på vinnande koncept inom produktutvecklingen och överföra dessa till arbete med 
tjänsteutveckling. Vid produktutveckling är det vanligt att en del av processen är att 
testa koncepten innan lansering, detta är något som det skulle behöva utvecklas metoder 
för inom tjänsteutvecklingen då det i och med tjänstens egenskaper är svårare att 
hantera. Detta följdes av resonemanget att kunden över lag har setts som en viktig del 
vid tester av produkter och det vore av vikt att utveckla förståelse för var kunder bör 
involveras även när det gäller tjänsteutveckling. (Menor et al, 2002, s. 145) 

3.2 Tjänsteutveckling 
 – definition av begreppet 
För att som tjänsteföretag klara av att skapa fortsatt tillväxt och lönsamhet är ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete av stor vikt, detta till följd av dagens starka konkurrens 
på marknaden samt de snabba förändringar inom teknologin. Ytterligare en anledning 
till att tjänsteutvecklingen blivit ett viktigt område att studera är att tjänstesektorn har 
fått en större betydande roll i samhället och därmed också för den ekonomiska tillväxten 
(de Brentani, 1995, s. 93). Att arbeta med tjänsteutveckling har visat sig vara 
fördelaktigt för att öka vinsten för existerande erbjudanden, attrahera nya kunder till 
företaget, förbättra lojaliteten till existerande kunder och för att nya möjligheter genom 
att attrahera för andra marknader och kunder (Storey & Easingwood, 1999, s. 194).  
 
Tjänsteutveckling handlar om utveckling av redan existerande tjänster, nya tjänster för 
företaget och tjänster som är helt nya på marknaden (Edvardsson et al., 2006, s. 2). I 
litteraturen kring utvecklingsarbete med tjänster används emellanåt uttrycket 
tjänsteinnovation. En innovation innebär skapandet av något nytt (Brentani, 2001, s. 
179). Tjänsteinnovation innebär därmed skapandet av en ny tjänst. Begreppet 
tjänsteinnovation kan ses som synonymt med tjänsteutveckling men förknippas ibland 
enbart på mer radikalt nya tjänstekoncept och tjänsteerbjudanden, vad som anses 
radikalt nytt är dock ofta individuellt och därav svårt att precisera (Edvardsson et al., 
2000, s. 7). Tjänsteinnovation och tjänsteutveckling är två begrepp som vi i denna 
studie därav väljer att inte särskilja. Vi kommer framöver endast att använda uttrycket 
tjänsteutveckling och syftar då till skapandet av en ny tjänst. Men vad avgör om en 
tjänst räknas som ny? 
 
De vanligaste definitionerna av en ”ny tjänst” kan sammanfattas att ”tjänsten ska vara 
ny för företaget eller innebära en distinkt vidareutveckling av en befintlig tjänst” 
(Edvardsson 1996, s. 118). I Lovelocks (1984, refererad i Johnson et al., 2000, s. 4) 
kategorisering av nya tjänster återfinns en mer ingående beskrivning av vad begreppet 
ny tjänst kan innebära, han har valt att dela upp tjänster i radikala innovationer och 
utökade innovationer. Radikala innovationer innefattar tjänster som antingen är helt nya 
på marknaden, nya erbjudanden av nyetablerade företag och nya tjänster till företagets 
befintliga kunder, där de två sistnämnda innefattar tjänster som redan erbjuds av andra 
företag på marknaden men nu är i ny regi eller nytt format. De utökade innovationerna 
beskrivs som utökade tjänsteutbud, förbättringar av befintliga tjänster och mer 
blygsamma förändringar som påverkar kundens perception av tjänsten men inte det 
fundamentala i tjänsteerbjudandet. (Johnson et al., 2000, s. 4) Vi har i vår studie valt en 
bred definition av begreppet ny tjänst och kommer därmed inte att utesluta någon av 
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ovanstående utan kommer inkludera allt från radikala innovationer till utökade 
innovationer. 
 
Menor et al. (2002, s. 138) belyser dock vikten av att vid empiriska studier på området 
tjänsteutveckling definiera vilken typ av ny tjänst, radikala innovationer eller utökade 
innovationer, som studerats och därmed ligger till grund för resultatet av studierna. 
Menor et al. (2002, s. 138) menar på att tyngden i resultatet kan tappas ifall det inte 
specificeras vilken typ av ny tjänst som undersökts, men att det trots detta är något som 
sällan gjorts i de empiriska studierna som genomförts på området tjänsteutveckling. 
Bristen av denna definition vid utvärdering av det empiriska materialet vid genomförda 
studier bidrar till att fler studier bör genomföras på området tjänsteutveckling. Nya 
studier där man alltså vid analys av resultatet ser till att specificera vilken typ av ny 
tjänst som undersökts.  
 
Viktigt att inte glömma då man talar om tjänsteutveckling och nya innovationer är den 
risk som är sammankopplad med denna typ av arbete. De Brentani (1995, s. 93) lyfter 
fram vikten av att agera snabbt för att hinna skapa fördelar av de nya tjänsterna innan 
konkurrenterna tar vid liknande lösningar men att det också är viktigt att vara snabb 
eftersom tekniken idag ändras och utvecklas så snabbt så man måste hinna ut med det 
nya innan nya tekniska förändringar sker på marknaden. Författaren menar också att 
stor vikt bör läggas vid att fatta korrekta beslut under utvecklingsarbetets gång då det 
ofta handlar om stora investeringar, både ekonomiskt men också syftat till 
personalintensitet.  
 
En stor del av forskningen på området tjänsteutveckling har fokuserat på 
framgångsfaktorer. En av nyckelfaktorerna för skapandet av framgångsrika nya tjänster 
som uppfyller kundens behov (Johnson et al., 2000, s. 6), vilket denna studie kommer 
fokusera på utifrån begreppet kundinvolvering vilket kommer diskuteras mer 
djupgående i avsnitt 3.4.2. Några av de övriga begrepp som lyfts fram som 
framgångsfaktorer vid tjänsteutveckling handlar om innovationsgrad, tjänstekvalitet 
samt anpassningen till marknaden, vilka alla någonstans bottnar i vikten att skapa värde 
för kunden. Det har också noterats att det är av vikt att det finns system som kan backa 
upp de värdeskapande processerna, alltså att företaget utöver nytänkande värdeskapande 
tjänster har den kunskap som krävs för att leverera och stödja de nya tjänsterna. 
Slutligen har också vikten av att etablera en formell process för arbetet med 
tjänsteutveckling tydligt framgått i studier där framgångsfaktorer lyfts. (Johnson et al., 
2000, s. 6-8) Det sistnämna har säkerligen legat till grund för de många försök att finna 
en modell över tjänsteutvecklingsprocessen. Olika modeller som under åren lyfts fram 
för att beskriva processen återfinns i nästa avsnitt. 

3.3 Tjänsteutvecklingsprocesser 
Trots att, vilket tidigare nämnts, ett flertal forskare, däribland Johne & Storey (1998, s. 
187) och Menor et al., (2002, s. 145), har funnit motiv som styrker behovet av specifikt 
framtagna processer för utvecklingsarbete som berör just tjänster. Tidigare har nämligen 
många av de tidigt framtagna modellerna kring tjänsteutveckling baserats på processer 
som tagits fram för produktutveckling eller där tjänsten endast varit ett bihang till 
produktutvecklingen (Edvardsson, 1996, s.29). Johnson et al. (2000, s. 10) har delat upp 
tjänsteutvecklingsprocesserna i tre grupper där en av grupperna är 
översättningsmodeller vilka är just modeller baserade på produktutvecklingsmodeller, 
en annan grupp består av partiella modeller som endast fokuserar på en viss del av 
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tjänsteutvecklingsprocessen samt en sista grupp som innefattar heltäckande modeller 
som visar den övergripande tjänsteutvecklingsprocessen. Vi kommer i denna studie att 
fokusera på den sistnämnda, de modeller över processerna där författarna försökt skildra 
hela processer specifikt framtagna för applicering vid tjänsteutveckling. De modeller vi 
väljer att nämna i detta avsnitt är alltså de där författaren valt att skildra en helhetsbild 
av hela processen och inte bara delar av den. 
 
Det har under åren tagits fram normativa men främst deskriptiva modeller som 
beskriver tjänsteutvecklingsprocessen. Deskriptiva modeller beskriver hur någonting 
faktiskt går till i praktiken medan normativa syftar till att beskriva hur något skall eller 
bör bedrivas (Edvardsson 1996, s. 35). Vi kommer att beskriva några av de modeller 
som lyfts fram genom åren där den första vi valt att gestalta är en normativ modell 
framtagen av Schuing & Johnsons (1989) för att sedan lägga fokus på några utvalda 
deskriptiva modeller. Vi kommer inte att gå in i detalj på vad de olika stegen i 
modellerna innefattar utan beskriva dem mer övergripande eftersom syftet är att lyfta 
förståelse för att tidigare studier visat på stor variation i hur man valt att gestalta 
utvecklingsarbetet med hjälp av olika processmodeller. Modellerna kommer sedan ligga 
som grund för den fortsatta diskussion kring vad tidigare studier argumenterat kring 
gällande ifall tjänsteutveckling bör ses som en strukturerad eller ostrukturerad process, 
samt vidare argument kring för och nackdelar med att bedriva arbetet formellt 
respektive informellt.  
 
Scheuing & Johnson (1989) presenterade i en studie en normativ modell över 
tjänsteutvecklingsprocessen. Modellen togs fram genom att utvärdera tre tidigare 
framtagna normativa modeller på området samt att i diskussion med aktörer som aktivt 
arbetat med tjänsteutveckling inom den finansiella sektorn. Modellen som visas i fig. 1 
består av 15 steg och författarna menar att den detaljerat beskriver de olika stegen i den 
komplexa och emellanåt iterativa processen, då iterativ menas att faser kan behöva 
upprepas innan det slutgiltiga resultatet nås, vid utveckling av tjänster. (Scheuing & 
Johnson, 1989, s. 28,30)  
 
För att lättare kunna beskriva modellen har de valt att dela in de 15 stegen i fyra olika 
grupper. Steg ett till och med tre benämns ”direction” och innefattar de steg som utgör 
grunden för den nya tjänsten, här bestäms vilka idéer som är värda att fortsätta utveckla 
utifrån den i förväg genomtänkta målet med utvecklingsarbetet. Nästa grupp innefattar 
steg fyra till elva och kallas design eftersom dessa steg innefattar arbetet med att ta fram 
design för både den aktuella tjänsten men också dess stödfunktioner och marknadsplan. 
Steg 12 samt 13 benämns testning då den innefattar just testning av den nya tjänsten 
genom först en pilot och sen på en testmarknad. Detta följs av de sista två stegen 14 och 
15 som kallas introduktion och som innebär att den nya tjänsten släpps i sin fulla skala 
för att sedan slutligen kunna genomföra en utvärdering av den nya tjänsten. Modellen 
tar utöver de olika stegen också med viktiga aktiviteter under processen samt var det 
finns behov av interaktion, detta gestaltas genom horisontella pilar som visas vart i 
modellen olika aktörer bör involveras. (Scheuing & Johnson., 1989, s. 28-30) 
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Fig. 1 Normativ modell för tjänsteutvecklingsprocessen 
Källa: Scheuing & Johnson, 1989, s. 30 
 
Edvardsson (1996, s. 39) har senare lyft kritik mot denna 15 stegs modell samt de tre 
tjänsteutvecklingsprocesser den grundar sig på, han menar på att de är alldeles för 
sekventiellt uppbyggda och han menar att det är ett synsätt som präglas av logiken från 
produktutveckling, detta trots att Scheuing & Johnson (1989, s. 28) själva hävdar att de 
utgått från tjänsters logik vid utvecklingen av modellen. Att kritik lyftas mot den 
sekventiella uppbyggnaden som beskriver tjänsteutvecklingsprocessen likt Scheuing & 
Johnsons (1989) grundas framförallt i att det i flertal empiriska studier visats att det inte 
går till så i det verkliga utvecklingsarbetet (Gottfridsson, 2011, s. 91; Edvardsson 1996, 
s. 189; Sundbo & Gallouj, 2000, s. 21). 
 
Utifrån en empirisk studie på sju olika fallföretag utvecklades en deskriptiv modell 
bestående av fyra delvis överlappande faser (Edvardsson, 1996, s. 188-189). Denna 
modell indikerar att tjänsteutvecklingsprocessen är av mer ostrukturerad karaktär än vad 
Schuing & Johnsons (1989) modell antydde, Edvardsson (1996, s. 189) beskriver 
nämligen att gränserna mellan de olika faserna ska ses som ”luddiga”, och att faserna i 
modellen kan ses som både parallella och sekventiella. Motsägande de många steg som 
lyfts i Scheuing & Johnson (1989) menar Edvardsson (1996, s. 189) att det är svårt att 
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vid tjänsteutveckling urskilja mer detaljerade delprocesser än de fyra de noterade. De 
fyra framträdande faserna som kunde urskiljas från den empiriska studien var: idéfas, 
projektbildningsfas, utvecklingsfas och implementeringsfas. (Wilhelmsson & 
Evardsson, 1994, refererad i Edvardsson, 1996, s. 188-189) 

 
 
Fig. 2 Tjänsteutvecklingsprocessens fyra faser.  
Källa: Wilhelmsson & Edvardsson, 1994, refererad i Edvardsson, 1996, s. 189   
 
Edvardsson (1996, s. 190-192) beskriver modellens olika steg som följer. I idéfasen 
uppkommer den idé som senare kommer att konkretiseras i ett tjänsteerbjudande. Redan 
under denna fas genomförs preliminär marknadsanalys och ekonomisk bedömning. 
Projektbildningsfasen klargör hur utvecklingsarbetet ska ledas och sammansättning av 
projektgrupp som ska utveckla idén till en ny tjänst. Utvecklingsfasen är den mest 
omfattande fasen, här sker utformning och konstruktion av tjänsteerbjudandet, 
tjänsteprocessen och tjänstesystemet. Detta görs genom att först utföra en behovsanalys, 
sedan precisera tjänsteerbjudandet för att slutligen fastställa vilka resurser som kommer 
behövas samt specificera process och leveransprocessen för den nya tjänsten. När detta 
är fastställt sker ett test av den nya tjänsten på marknaden. I den avslutande fasen, 
implementeringsfasen, sker ut information och utbildning till de berörda i och med 
introduktionen av den nya tjänsten. (Edvardsson 1996, s. 190-92) 
 
Jönsson (fd. Wilhelmsson) (1995, refererad i Kinnunen 2001, s. 51) gjorde efter 
ytterligare analys av de empiriska studierna ett tillägg på den tidigare framtagna 
modellen i form av pilar som skulle förtydliga att de olika faserna överlappade varandra. 
Liknande slutsatser kring Edvardsson & Wilhelmssons (1994, refererad i Edvardsson, 
1996, s. 189) ursprungliga modell har också dragits i en studie av Angberg och Åberg 
(1997, refererad i Kinnunen 2001, s. 51). Detta resonemang förstärker ytterligare 
skillnaderna mellan sättet att se på tjänsteutveckling jämfört med Schuing & Johnsons 
(1989) 15 stegs modell som är mer strukturellt uppbyggd. Utvecklingen av 
Wilhelmssons & Edvardssons (1994) modell lyfter synen på tjänsteutveckling som en 
iterativ process, vilket menas att faser kan behöva upprepas innan man når slutgiltiga 
resultatet.  
 
En annan deskriptiv modell och försök till att beskriva tjänsteutvecklingsprocessen är 
framtagen av Alam (2002, s. 258). Genom att utgå från bland annat Scheuing och 
Johnsons (1989) 15 stegs modell och jämföra denna med resultatet från en empirisk 
studie av 42 tjänsteutvecklingsprojekt genomförda i tolv företag verksamma i den 
finansiella sektorn kom han fram till tio olika steg inom tjänsteutvecklingsprocessen:   
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1. Strategisk planering 
2. Idégenerering 
3. Idégranskning 
4. Affärsanalys 
5. Bildande av tvärfunktionell grupp 
6. Utformning av design för tjänsten och processen 
7. Personalutbildning 
8. Testning av tjänsten 
9. Testning av marknadsföring 
10. Kommersialisering 

 
Alams (2002, s. 258) modell är alltså ett ytterligare försök att finna en mer 
verklighetstrogen bild av hur tjänsteutveckling fungerar i praktiken. Vi ser Alams 
(2002, s. 258) modell av vikt att nämna då den legat till grund för hans forskning på 
kundinvolvering vid tjänsteutveckling, något som vi kommer behandla närmare i 
avsnittet om kundinvolvering vid tjänsteutveckling. Hans beskrivning av processen 
indikerar på en mer strukturell och sekventiell uppbyggnad för 
tjänsteutvecklingsprocessen vilket kan bero på att den grundar sig i Scheuing & 
Johnsons (1989) 15 stegs modell, vars sekventiella uppbyggnad, som tidigare nämnt, 
lyfts en del kritik emot.  
 
Några av de som varit kritiska till den sekventiella uppbyggnaden av modellerna var 
Johnson et al. (2000). Författarna menade på att även om det i en del av de mer 
strukturerade modellerna lyfts att en del faser är iterativa och kan ske parallellt finns ett 
behov av att gestalta tjänsteutvecklingsprocessen som en cyklisk modell för att visa på 
att processen ej bör ses som linjär och alltför sekventiellt uppbyggd. Modellen visar 
också på vikten av de som deltar i utvecklingsprocessen. (Johnson et al., 2000, s. 17) 
 
 

 
Fig. 3 Tjänsteutvecklingscykeln.  
Källa: Johnson et al., 2000, s. 18 
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Den cykliska modellen kan ses som uppdelad i två faser, planeringsfas samt 
genomförandefas, där den första fasen innefattar design och analys medan den andra 
består av utveckling och lansering. Författarna menar på att ett minimum för en lyckad 
ny tjänst är att genomförandefasen sker effektivt. Vad som gör utvecklingen möjlig är 
vad de kallar för ”möjliggörare”, vilket avser de verktyg, personer och den 
företagskultur som ”underlättar flödet” i cykeln. (Johnson et al., 2000, s. 18-19)  
  
Ovanstående modeller visar några av de försök som gjorts för att gestalta 
utvecklingsarbetet vid tjänsteutveckling. Att modellerna skiljer sig åt menar Sonesson 
(2007, s. 28) beror på att olika modeller har skapats utifrån olika mål, en del är skapade 
för att beskriva mer detaljerat hur det faktiskt går till medan andra är mer övergripande 
för att lämna utrymme att fylla de olika faserna utifrån vad som passar för olika 
situationer. Andra anledningar till de skillnader som finns i gestaltningen av modellerna 
kan grundas i att ett flertal studier (Scheuing & Johnson, 1989, s. 28; Edvardsson, 1996, 
s. 189) har betonat att utvecklingsprocessens olika faser bör ses som parallella och att 
processen ofta sker iterativt. Sonesson (2007, s. 32) framhåller att det iterativa i 
processerna bidrar till svårigheter då forskare försöker dela upp processen i faser, men 
att anledningen till att detta ändå oftast görs är av pedagogiska skäl för att få en 
överblick av arbetet. Att faserna i processen ofta sker iterativt eller parallellt kan alltså 
också vara anledningen till att processerna gestaltas olika vid olika studier eftersom det 
kan vara svårt att precisera vilka faser som sker i vilken ordning. Slutligen avser vi det 
också av vikt att lyfta det faktum att studierna genomförts i olika kontexter som en 
möjlig bidragande faktor till hur de olika modellerna skildras, exempelvis är Alams och 
Perrys (2002, s. 519) deskriptiva modell skildrad utifrån studier av företag agerande 
inom den finansiella sektorn medan Wilhelmsson och Edvardssons modell är skapad 
utifrån studier av företag inom flertal olika branscher (Edvardsson 1996, s. 188). 
Kontexten som studien görs i är av vikt för att kunna urskilja om arbetet med 
tjänsteutveckling också är kopplad till en specifik bransch eller om det finns skillnader 
mellan olika branscher eller tjänster.  
 
Ett intressant tillägg till denna diskussion är att Edvardsson et al. (2000, s. 63) 
konstaterar utifrån sin undersökning att företag som arbetar med tjänsteutveckling 
vanligtvis inte har någon formell process de arbetar utifrån och att arbetet ofta sker utan 
genomtänkt ledning och organisering. Ett resultat som kan ses motstridande de 
deskriptiva studier där modeller av arbetsprocesserna lyfts fram, frågan som bör ställas 
är då snarare ifall en formell process ens används eller om arbetet med tjänsteutveckling 
egentligen sker mer informellt. Även Sundbo och Gallouj (2000, s. 33) kommer i sin 
studie fram till att tjänsteutveckling ofta sker informellt, då de vid empiriska studier 
noterat att metoder och deltagare ofta varierade och inte utgick ifrån fasta förutbestämda 
processer eller efter en fast struktur. De poängterar dock att detta inte måste ses som en 
nackdel utan att detta mindre strukturerade arbetssätt kan bidra till ett mer dynamiskt 
sätt att arbeta (Sundbo & Gallouj 2000, s. 33). 
 
Vidare genomförde Gottfridsson (2011, s. 97) en studie på små företag för att se ifall 
dess arbetssätt skiljde sig jämfört med de processer och modeller som tidigare lyfts fram 
i forskningen, vilket det tydligt visade sig att det gjorde. I mindre företag återfanns inga 
specifika processer, något som härleddes till att företagen som studerades endast bestod 
av enskilda eller få medarbetare som därav såg utvecklingen som en informell del i 
deras dagliga arbete. En annan anledning till avsaknaden av en strukturerad process, 
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som framgick vid intervjuerna med företagen som deltog i studien, var rädslan för att 
kreativiteten då skulle avta (Gottfridsson 2011, s. 97). 
 
Det är inte bara studiers resultat gällande hur formellt utvecklingsarbetet faktiskt är som 
skiljer sig åt. Även argumenten kring graden av struktur visar på olika ståndpunkter. Att 
arbeta utifrån en strukturerad och systematisk process kring tjänsteutvecklingsarbetet 
har i tidigare studier lyfts som en av de viktigaste framgångsfaktorer för ett lyckat 
tjänsteutvecklingsarbete, något som Johnson et al. (2000, s. 8) lyfter i sin 
sammanställning av framgångsfaktorer vid tjänsteutvecklingsarbete. Gottfridsson (2011, 
s. 93) menar att det kan argumenteras för motsatsen, att de strukturella modellerna 
snarare kan hämma utvecklingsarbetet med nya tjänster och inte tvärt om. 
 
Det som vi kan konstatera efter en genomgång av teorin på området 
tjänsteutvecklingsprocesser är att det inte finns en självklarhet i vilken process som är 
bäst att använda för företag i praktiken eller vilken modell som används i praktiken. 
Vidare är dock frågan om det någonsin kommer finnas en modell som ses som den rätta 
eller, om man drar det till sin spets, om utvecklingsarbetet ens bör utgå från en formell 
process. Ovanstående argument bidrar till att vi i denna studie inte väljer att utgå från 
någon specifik modell över processen utan istället ha som mål att finna om empirin kan 
komma att stödja ett mer strukturerat och formellt arbete eller stödja de studier där det 
framkommit att tjänsteutveckling ofta sker informellt. Eftersom vi undersöker olika 
branscher ser vi det också av intresse att se hur strukturen ter sig inom och mellan dessa.   

3.4 Kundinvolvering vid tjänsteutveckling 
Forskningen har gått mot en syn på att kundinvolvering blir allt viktigare i 
tjänsteutveckling, däremot vet vi för lite om hur man lyckas med att involvera kunder 
effektivt. Lyckas man med att träffa rätt gällande kundernas efterfrågan kan företaget få 
fler kunder, högre försäljning och hög avkastning (Wilson et al 2008, s. 55). Nedan 
följer en utläggning om teorier kring kundinvolvering och varför det bör spela en stor 
roll hos företag som arbetar med tjänsteutveckling.  

3.4.1 Definition av begreppet kundinvolvering  
Sandén (2007, s. 146) beskriver kundinvolvering som ett suddigt och knepigt begrepp 
på grund av den breda definitionen begreppet haft inom forskningen. Sandén (2007, s. 
14) lyfter vikten av att särskilja begreppet kundinvolvering, som fokuserar på kundens 
roll som en medskapare i utvecklingsprocessen innan lansering på marknaden, från 
begreppet samproduktion (co-production) vilket syftar till kunden som medskapare i 
förverkligandet och leveransen av tjänsten. Kunden som medproducent, som är ett av de 
fyra karaktärsdragen för tjänster handlar alltså om kundens del vid själva leveransen av 
tjänsten och kommer inte vara medräknad i den fortsatta diskussionen gällande 
kundinvolvering.    
 
Kundinvolvering handlar om samspelande mellan företag och kund för att skapa värde 
till nya innovationer (Prahalad, & Ramaswamy, 2004, s. 8). Witell (2011, s. 143) 
identifierar samskapande (co-creation) som aktiviteter där kunder aktivt deltar i 
tjänsteutvecklingsprocessen genom att bidra med nya idéer, behov och 
tjänsteerbjudanden de anser saknas eller vill utveckla. Vidare hänvisar kundinvolvering 
i tjänsteutveckling till hur tjänsteproducenterna samspelar med kunder i olika faser i 
tjänsteutvecklingsprocessen (Matthing et al., 487).  
 
Edvardsson et al., (2006, s. 5) delar in kundinvolvering i två typer. Den första typen av 
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kundinvolvering menar författarna handlar om att lära mer om kunders behov, 
önskningar, preferenser och värderingar. Företaget involverar kunderna för att få en 
bättre och djupare förståelse för vad som skapar värde för kunderna, denna första typ av 
kundinvolvering förknippas ofta med traditionella marknadsundersökningsmetoder 
menar författarna. Den andra typen av kundinvolvering handlar inte bara om att 
involvera kunder för att förstå underliggande behov utan också om att använda kunder 
som uppfinnare genom att komma fram med idéer och utveckla tjänster och 
tjänsteerbjudande tillsammans med företaget (Edvardsson et al., 2006, s. 5). I denna typ 
av kundinvolvering så deltar kunden aktivt i utvecklingen av tjänster och erbjudanden. 
Även Sandén (2007, s. 145) urskiljer två typer av kundinvolvering, hon särskiljer 
mellan direkt kundinvolvering och indirekt kundinvolvering. Där direkt 
kundinvolvering menas att kunden är aktivt deltagande i processen och indirekt syftar 
till att kunden inte är med i processen (Sandén, 2007, s. 145). Vi kommer inte att bortse 
från någon av dessa två typer av kundinvolvering utan se båda 
kundinvolveringsmetoderna som viktiga att undersöka i vår empiriska studie då det är 
just det vi vill studera, hur man involverar kunden vid tjänsteutveckling. Vi kommer 
således att använda kundinvolvering som ett brett begrepp i vår studie där vi inte väljer 
att utesluta någon typ av kundinvolvering utan likställer kundinvolvering med att 
integrera kunder i tjänsteutvecklingsarbetet i olika former och på olika sätt.  
 
Sandén (2007, s. 16) definierade kundinvolvering vid tjänsteutveckling som ”de 
processer, handlingar och interaktioner där ett utvecklingsteam samarbetar med 
befintliga (eller potentiella) kunder på program, projekt och/eller stegnivå i 
utvecklingsprocessen, för att avslöja svåråtkomlig information (sticky information) som 
latenta behov, utveckla kunskap om kunderna och utveckla nya lösningar i enlighet med 
det.” vilket vi anser är en ingående och passande definition för innebörden av begreppet 
och kommer i vår studie att utgå från den betydelsen. Vi avser dock behov av en 
justering/tillägg till definitionen. Då vi vår studie avser studera tjänsteutvecklingsarbetet 
i praktiken avser vi det av vikt att inte innan studien begränsa vår definition genom att 
fastställa att kundinvolvering måste ske utifrån ett utvecklingsteam, vi avser därför 
justera definitionen något och landar därav i följande definition av begreppet 
kundinvolvering; ”de processer, handlingar och interaktioner där de som arbetar med 
utvecklingsarbetet samarbetar med befintliga (eller potentiella) kunder på program, 
projekt och/eller stegnivå i utvecklingsprocessen, för att avslöja svåråtkomlig 
information (sticky information) som latenta behov, utveckla kunskap om kunderna och 
utveckla nya lösningar i enlighet med det.”  

3.4.2 Kundinvolvering – en påvisad framgångsfaktor 
En av de viktigaste delarna för att en ny uppfinning faktiskt ska anses lyckad är att den 
uppfyller kundernas behov, det är vanligt att misslyckas med nya tjänster vilket då ofta 
beror på att de nya tjänsterna misslyckas med att leva upp till kundernas förväntan och 
behov (Kristensson et al., 2008, s. 474-475). 
 
Att det är av vikt att som företag använda sig av kundinvolvering grundar sig i tron om 
att kunden input av olika slag ska kunna influera utvecklingen så att de nya tjänsterna 
kommer att vara anpassade till kundernas behov på ett bättre sätt än om kunden inte 
varit delaktig med sin input (Sandén, 2007, s. 17). Anpassningen till kundens behov kan 
i sin tur generera ökad försäljning, vilket Sandén (2007, s. 157) påvisade i sin studie där 
resultatet visade på att involvering av kunder i olika faser av tjänsteutvecklingen kan 
kopplas till företagets vinst.  
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Det uppkommer i studierna på ämnet kundinvolvering att kundinvolvering i 
utvecklingsprocessen är användbart för att fånga latenta behov hos kunder, vilket är 
viktigt för att i högre grad kunna förstå dennes behov och önskemål, något som i sin tur 
behövs för framgångsrikt utvecklingsarbete (Alam & Perry, 2002, s. 517; Sandén 2007, 
s. 17). När man talar om tjänster är medskapandet av tjänsten, alltså interaktionen 
mellan kund och företag, en essentiell del av tjänsteutbudet, denna logik kring tjänster 
indikerar även att kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocessen genom interaktion 
mellan företag och kund är av stor vikt (Gottfridsson, 2009, s. 2; Sandén, 2007, s. 14).  
 
Kristenson et al. (2002, s. 55) menar i sin studie att möjligheten att öka 
marknadsandelar och på så sätt skapa finansiella fördelar för ens företag ökar ifall man 
lyckas lansera originella produkter eller tjänster. Han menar på att framgångsrik 
tjänsteutveckling och implementeringen och lansering av nya lyckade tjänster därför är 
beroende av att det finns personer som kommer på bra idéer så att dessa idéer sedan kan 
utvecklas och bli något utöver det vanliga. Den tidiga idéfasen anser han alltså vara en 
av de kritiska momenten vid lyckad utveckling av en ny tjänst. Idéer kan genereras från 
olika ställen både inom och utanför organisationen, exempelvis kan idéer komma från 
ledningen eller personalen som arbetar direkt mot kunderna, men Edvardsson et al., 
(2000, s. 102) hävdar att kunden är den viktigaste källan till nya idéer.  
 
Det har enligt Witell (2011, s. 122) blivit ett skift i synen på hur man borde arbeta med 
kundinvolvering, från att mestadels arbeta med kunder i de senare faserna av 
utvecklingsprocessen och endast använda kunden till att utvärdera och testa tjänsterna 
som redan utvecklats till att använda dem i de tidigare faserna med fokus på att se dem 
som aktiva deltagare i tjänsteutvecklingsprocessen med möjlighet att bidra med idéer 
och utvecklingen av koncept. Studier har visat att kundinvolvering i tjänsteutveckling är 
viktigt, däremot är frågan hur kundinvolveringen bör ske på bästa sett och när 
kundinvolveringen ska komma in i tjänsteutvecklingsprocessen (Gallouj & Djellal, 
2010, s. 306). 
 
Det har påvisats att kunder kan vara bättre på att generera originella idéer till nya 
tjänster än personalen som arbetar med utvecklingen på grund av att de inte ser samma 
hinder i utvecklingsprocessen som personalen (Kristensson et al., 2004, s. 12). Att som 
produktutvecklare få möjligheten att få höra kunders idéer och hur de tänker har visat 
sig, enligt utvecklarna själva, bidragit med mycket inspiration samt öppnat upp för nya 
tankesätt (Magnusson et al., 2003, s. 119). Kristenson et al. (2002, s. 60) menar på att 
professionella utvecklare som arbetar med tekniska lösningar genom sin erfarenhet kan 
ha skapa hinder för kreativt tänkande. Detta menar han lätt kan ske eftersom enhetliga 
logiska resonemang utifrån fasta processer ofta uppmuntras vid denna typ av 
arbetssituationer vilket kan medföra att de professionella utvecklarna har svårt att tänka 
utanför boxen av vad den nuvarande teknologin klarar av. Kunder, som inte är 
begränsad av det tekniska tänkandet, kan enligt Kristenson (2002) därmed ha lättare att 
generera nytänkande idéer för teknologiska lösningar som uppfyller deras behov, något 
som också kan bero på att de befinner sig i den miljö där tjänsten kommer att utnyttjas. 
(Kristenson et al., 2002, s. 60) 

3.4.3 Kundens roll i tjänsteutveckling 
– Resultat från tidigare genomförda empiriska studier 
Vid en studie genomförd av Matthing et al., (2004) inom telekombranschen lät man 
kunder som experiment delta i ett utvecklingsarbete för att skapa nya idéer genom att 
låta kunderna spåna på idéer som de ansåg skulle bidra till mervärde för kunden. Inför 
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undersökningen fick de tillgång till olika sorters verktyg både i form av information 
men även inspiration i form av en telefon från utvecklingsavdelningen. Vid 
utvärderingen av experimentet visade det sig att även fast experimentet resulterade i 
över 400 nya idéer valde företaget att inte fortsätta arbeta utifrån denna arbetsmetodik, 
detta trots att det konstaterats att kundernas idéer var mer innovativa än de idéer 
företaget själva hade kommit fram till. I studien lyfts det att en av anledningarna att de 
inte valt att implementera kundinvolvering i denna form trots det givande resultatet kan 
troligen härledas till svårigheten att få detta arbetssätt att matcha de aktuella processer 
och strukturer som fanns på företaget, samt den företagskultur som existerade vid 
studiens genomförande. (Matthing et al., 2004, s. 492) 
 
Ovanstående studie går i linje med vad Sandén (2007) noterade i sin fallstudie 
genomförd på svenska företag. Hon kom till slutsatsen att företagen ofta såg fördelarna 
med att involvera kunder och att de var villiga att bjuda in kunder att aktivt delta i 
utvecklingsprocessen, däremot skilde sig det faktiska beteendet och det var få som 
faktiskt involverade kunderna i tjänsteutvecklingen (Sandén, 2007, s. 147). Sandén 
(2007, s. 15) lyfter i sin studie att kundinvolvering kan vara kostsamt och att det kan 
vara svårt att lyckas med att involvera kunder i tjänsteutveckling, något som också 
skulle kunna vara en anledning till att involveringen inte noterades i så stor 
utsträckning. 
 
Liknande resultat kring låg grad av användning av kunder vid utvecklingsarbetet kan 
noteras även i andra studier. I Edvarsson et al., (1996, s. 192) studie om 
tjänsteutvecklingsprocessen framkom det att flera av tjänsteutvecklingsprojekten i de 
undersökta företagen hade haft liten omfattning av kundmedverkan i processen. Vidare 
konstaterade Alam & Perry (2002, s. 528) utifrån resultatet av sin studie att mer tyngd 
bör läggas av företagen på att utveckla tjänster som tillgodogör kundens behov, detta 
genom att ta tillvara på input från kunderna vid utveckling av nya tjänster. 
 
I Alams & Perrys (2002) studie genomförd inom den finansiella sektorn visade det sig 
att ledningen lade mest fokus vid utvecklingsarbetet på de första faserna vid 
utvecklingsarbetet, idégenerering samt genomgång och gallring av idéerna (idea 
screening). Han menar på att detta inte är oväntat då tjänster inom finansiell sektor 
oftast är vaga och att tjänsten består av snarare ett koncept än något greppbart, vilket 
han menar innebär att tjänsteutveckling därav till största del inom denna typ av 
tjänsteutveckling har behov av att en stor mängd av idéer genereras för att på så sätt 
finna framgångsrika koncept för nya tjänster. Den stora mängden idéer gör därav 
genomgången och gallring av idéerna viktig för att bevara endast de idéer med potential 
att bli framgångsrika nya tjänsteerbjudanden i de företag som studerades. Alams & 
Perrys (2002) slutsats är alltså att dessa två faser, idégenerering samt genomgång och 
gallring av idéer i de studerade företagen avsågs vara de viktigaste faserna vid 
tjänsteutveckling, tillsammans med skapandet gränsöverskridande team som det också 
lades mycket fokus på. På samma sätt kommer författarna i sin studie fram till att 
testmarknadsföring, att lansera en ny tjänst i liten skala för att på så sätt kunna testa och 
utvärdera denna innan den lanseras storskaligt, ansågs vara den minst viktiga fasen i 
utvecklingsprocessen. Författarna diskuterade att detta kan bero på att det är både dyrt 
och tar tid samtidigt som det också utsätter den nya tjänsten för stor risk då det ger 
möjlighet för konkurrenter att kopiera det nya tjänsteerbjudandet. (Alam & Perry, 2002, 
s. 525-526) 
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Edvardsson et al., (2000, s. 102) menar på att det kan vara svårt att få fram det man 
söker från kunden i olika situationer och syftar till att kunder kan ha svårt att uttrycka 
sina behov samt att de också kan vara begränsade att tänka utanför de befintliga 
lösningarna. Magnusson et al. (2003, s. 119) undersökte i sin studie genomförd inom 
telekombranschen hur kundinvolveringens resultat påverkades av olik grad av 
involvering av professionella produktutvecklare vid kundinvolveringsmomentet vid 
utvecklingsarbetet. I de fall då experter konsulterades av kunderna under 
idégenereringsarbetet ökade idéernas genomförbarhet, däremot minskade originaliteten i 
de idéer som uppstod, kunderna blev mer tillbakadragna i sina idéer och förslagen som 
kom upp var helt enkelt inte lika utsvävande. Kunderna blev vid konsultation med 
experter likt dessa medvetna om de tekniska begränsningar som existerade och likt 
experterna minskades deras förmåga att generera idéer som skulle innebära mer radikala 
förändringar, de blev helt enkelt hämmade i sin fantasi. Allt för utsvävande och 
ouppnåeliga idéer menar de i studien inte heller är det optimala och att man därför bör 
hitta en balans i hur mycket hjälp och input från experter inom området kunderna bör få. 
(Magnusson et al., 2003, s. 121)  
 
I studien av Magnusson et al. (2003, s. 119) lyfts även möjligheten att andra faktorer än 
den ökade kunskapen inom området kan ha bidragit till de mindre originella idéer som 
uppkom. En anledning skulle kunna vara att kunderna vill framstå i god dager genom att 
inte föreslå saker som kan få dem at framstå som dumma eller att de vid en nära kontakt 
med representanter från företaget klev ut ur kundrollen och istället började tänka utifrån 
företagets vinning, vilket då bidrar till att kundvärdet som grundpelare kan 
bortprioriteras. (Magnusson et al., 2003, s. 119)  

3.4.3 Motiv för kundinvolvering 
Det har i forskningen lyfts fram att kundinvolvering kan vara ett framgångsrikt verktyg 
vid tjänsteutveckling och kundinvolvering är sett som ett speciellt effektivt sätt att få 
igång idégenereringsprocessen för nya tjänster och att skapa värde för kunderna (Alam, 
2006, s. 15). I detta stycke kommer vi att gå in närmare på olika motiv och mål med att 
involvera kunder som lyfts fram i forskningen. 
 
Alam (2002) beskrev i sin studie på B2B företag i den finansiella sektorn sex 
nyckelmotiv till varför företag väljer att involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocessen: 
att skapa en överlägsen och differentierad tjänst; att minska tiden för tjänsten att nå 
marknaden; att kunna utbilda kunderna om den nya tjänsten; snabb spridning av 
acceptans för nya tjänsten; ökad reklam för tjänsten innan lansering; långsiktiga 
relationer mellan företag och kund. Utöver de nyckelmotiven var det stora gemensamma 
målet för företagen framgångsrik tjänsteutveckling. (Alam, 2002, s. 254) 
 
Edvardsson et al. (2006, s. 5-6) menar att olika steg i tjänsteutvecklingsprocessen kan 
dra fördel av kundinvolvering. Författarna menar att man kan koppla olika mål med 
kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocessen till stegen i processen, de mål som 
motiverade kundinvolvering var att samla information om kunderna, samla nya idéer, 
anpassa tjänsterna, göra felsökningar, att kunna kontrollera kundernas upplevelser och 
att lära från kundernas perspektiv samt lära kunderna om tjänsten redan i 
utvecklingsstadiet. I modellen visar Edvardsson et al. (2006) på att målen för 
kundinvolvering varierar i de olika stegen som företagen väljer att involvera kunden.  
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Mål för kundinvolvering    Steg i tjänsteutvecklingsprocessen  

 
Samla information om kunderna             Affärsplanering 
Samla nya idéer                                Innovation, idégenerering 
Anpassa produkter/tjänster                                                     Prototyper 
Felsökning                                   Testning 
Kontrollera kundernas upplevelser                           Användning 
Lära kunder & lära från dem                                                    Alla steg 
 

Fig. 4 Olika mål och steg för kundinvolvering 
Källa: Edvardsson et al., 2006, s. 6 
 
Att minska tiden mellan idégenerering och lansering av tjänsten är ett förekommande 
mål och empiriska studier har påvisat ett samband mellan kundinvolvering i 
tjänsteutvecklingsprocessen och minskad utvecklingstid (Carbonell et al., 2009, s. 547). 
Gallouj & Djellal (2010, s. 305) stadgar tre motiv för kundinvolvering i 
tjänsteutveckling, det första målet är att lära från, om och med kunder, det andra motivet 
är att underlätta för organisatoriskt lärande och det tredje motivet är att kundinvolvering 
underlättar idégenereringen.  
 
Sandén (2007, s. 17) sammanfattar målet med kundinvolvering i 
tjänsteutvecklingsprocessen till att det ska förbättra både processen och utkomsten. 
Målet med kundinvolvering är inte längre att fråga kunder om behov och vad de vill ha 
för att sedan översätta den informationen till tjänster, det handlar nu om att bjuda in 
kunder att vara en aktiv del i processen och betrakta kunder som medskapare i både 
design, framtagande och utvecklingen av tjänster (Magnusson et al, 2003, s. 122). 
Studier har visat att kundinvolvering i tjänsteutveckling är viktigt, däremot är frågan hur 
kundinvolveringen bör ske på bästa sett och när kundinvolveringen ska komma in i 
tjänsteutvecklingsprocessen (Gallouj & Djellal, 2010, s. 306).  

3.4.4 Metoder för kundinvolvering 
För att lyckas med att möta kundernas krav och behov är en metod att involvera 
kunderna i utvecklingsprocessen genom att få dem att delge tankar och idéer 
(Kristensson et al., 2008, s. 475). Nedan följer en redogörelse av vad tidigare studier 
tagit fram som använda metoder för kundinvolvering i tjänsteutvecklingsarbetet ute på 
företag.  
 
Metoder för kundinvolvering som Alam (2002) noterade när han granskade hur 12 
företag inom den finansiella sektorn arbetade med kundinvolvering i tjänsteutveckling 
var; fokusgrupper, djupintervjuer, inbjudan till utvecklingsmöten, brainstorming i 
grupp, kunders observationer och feedback, telefonsamtal, e-mail och fax för att 
informera om problem och samla nya idéer En annan metod är att bjuda in speciellt 
utvalda kunder till innovationsmöten för att identifiera nya tjänstemöjligheter med dem 
och ha med kunder i utvecklingsteamet. (Alam, 2002, s. 256) Sandén (2007, s. 150) 
påvisade även att kundinvolvering genom att bjuda in kunder i processen och till 
idégenerering kan kunder visa latenta behov som annars är svåra att få tillgång till under 
exempelvis en intervju. Att bjuda in kunderna till ett tjänsteutvecklingsteam för att ge 
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input på olika aspekter i utvecklingsprocessen och minska dold kunskap är en metod 
som är väldigt intensiv då företaget samspelar väldigt tätt med kunden, vid denna metod 
kan kunden även vara med och medla i interna konflikter genom att uttrycka 
kundperspektivet på frågan (2007, s. 150). Vidare är identifierade metoder 
observationer av kunder, kundpaneler, kundbesök och informella träffar för dialoger 
med kunder om nya tjänster. (Alam, 2006, s. 18) Genom att arbeta med ett begränsat 
nummer av utvalda kunder och arbeta nära med dem under hela utvecklingsprocessen 
kan kundinvolvering minska misslyckandefaktorn av att inte uppfylla kundbehov i 
tjänsteutveckling (Sandén, 2007, s. 15). 
 
En annan metod för kundinvolvering är att använda sig av så kallade ”lead users”, vilket 
innebär individer vars behov sträcker sig mycket längre än vanliga användare och som 
har koll på uppkommande trender inom den aktuella branschen (Von Hippel et al. 1999, 
s. 48). ”Lead users”  behöver inte vara en befintlig kund till företaget utan kan 
exempelvis vara en person som agerar i en miljö där liknande utmaningar existerar men 
i mer extrem form (Von Hippel et al. 1999, s. 49). Användandet av ”lead users” kan 
genom deltagande i utvecklingsarbetet i form av exempelvis fokusgrupper bidra med 
unika idéer till lösningar till framtida behov på marknaden (Von Hippel et al. 1999, s. 
49). 
 
Skiba & Herstatt (2009, s. 332) genomförde en studie vars syfte var att identifiera ifall 
”lead users” är en användbar kundinvolveringsmetod även gällande tjänster eftersom 
den tidigare främst studerats gällande produkter. Deras undersökningsresultat menar de 
tyder på att företag bör frångå användandet av vanliga kunder vid försök att finna nya 
originella idéer till utveckling av nya tjänster (Skiba & Herstatt., 2009, s. 332). De 
menar att vanliga kunder sällan kan bidra med input som leder till nytänkande nya 
tjänster eftersom de inte besitter tillräckligt abstraherande tankesätt (Skiba & Herstatt., 
2009, s. 318), de menar att man istället bör satsa på att finna de så kallade ”lead users” 
som bör delta i utvecklingsprocessen genom att bidra med nytänkande idéer genererade 
från än oupptäckta behov som kan leda till radikala men främst kundanpassade 
slutprodukter (Skiba & Herstatt., 2009, s. 332). 
 
Det har inte bara lyfts positiv kritik mot metoden att använda sig av ”lead users”. 
Olsona och Bakkeb (2001, s. 391) noterade vid utvärdering av användandet av ”lead 
user” inom högteknologiska företag anledningar som bidragit till att företag var 
tveksamma till fortsatt användning av denna metod. Företagen ansåg bland annat att 
metoden krävde för mycket arbete med försök att finna lämpliga ”lead users”, att de inte 
kunde bidra med tillräckligt originella idéer samt att det fanns en risk att företagen 
missar behoven för de vanliga kunderna vid användande av dessa mer extrema individer 
(Olsona & Bakkeb., 2001, s. 391). 
  
Edvardsson et al. (2000, s. 102) menar på att kunder kan ha svårt att uttrycka sig kring 
sina behov samt ha svårt att beskriva hur de önskar att något ska fungera. Författarna 
menar därför att det är viktigt att finna andra metoder för att skapa förståelse för 
kundernas behov, ett bra sätt kan vara att observera kunderna i den aktuella miljön. I en 
studie gjord på SAS kunder användes en videobaserad observation av kunderna som 
metod, denna metod tog fram djupare förståelse för kundernas behov under hela 
tjänsteprocessen vilket ledde till utveckling och implementering av nya tjänster och 
även förändringar av redan existerande tjänster (Sandén, 2007, s. 149). Sandén (2007, s. 
149) ansåg att videobservationer kan vara en bra metod för kundinvolvering om det är 
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en metod som inte använts och ger nya insikter för företaget. Metoden gav även 
detaljerad information under hela processen och utan risk att förlora information längs 
vägen, videodatabasen kan även användas som en källa för framtida tjänsteutveckling 
(Sandén, 2007, s. 149).  
 
Även Magnusson et al. (2003, s. 120) har noterat svårigheter att få ut den information 
man efterfrågar då man arbetar med kundinvolvering. Om man vill slippa risken av att 
bara få fram idéer på redan befintliga tjänster eller varianter av redan befintliga tjänster 
menar de att företagen måste gå ett steg längre än att bara fråga kunden om den har 
någon idé på en framtida tjänst. Författarna menar på att kunder högst troligt inte 
kommer komma med några värdefulla idéer genom att bara ställas en fråga, utan menar 
att kunden behöver aktiveras och involveras för att bli kreativa, exempelvis genom att 
låta dem agera i den faktiska miljön eller vid en situation där kunden skulle utnyttja 
tjänsten i det dagliga livet. (Magnusson et al., 2003, s. 120) 
 
Tidigare studier har kommit fram till att företag behöver utveckla hur de involverar 
kunder och samverkar med kunder i utvecklingsprocessen, företag behöver förändra 
sättet de ser på gällande vad kunden bidrar med i utvecklingsprocessen (Witell et al., 
2011; Sandén, 2007). Uppfattningen om att kunden endast är en information bör 
förändras och till att istället behandla kunden som en mer aktiv deltagare i utvecklingen 
som kan bidra med mycket värdefull kunskap och insikt (Witell et al., 2011, s. 143). 
Lundkvist & Yakhlef (2004, s. 255) lyfter också i sin studie vikten av att utbytet med 
kund bör ses i form av en konversation mellan två parter och inte endast som ett utbyte 
av information. De menar att det därför är viktigt för företag att bygga ett förtroende 
mellan dem och kunden och inse att nya tjänster inte växer fram från ett vakuum utan 
utvecklas genom utbytet mellan två parter, vilket alltså kräver att företag slutar se sig 
själva som de som vet bäst (Lundkvist & Yakhlef 2004, s. 256). Det har lyfts att företag 
bör söka kunders input och feedback under hela tjänsteutvecklingsprocessen, detta på 
grund av att det visat sig att kundinvolveringens inverkan på tjänstens framgång är 
oberoende av vilket steg i tjänsteutvecklingen det görs (Carbonell et al., 2009, s. 547).   
 
Vidare har Witell et al., (2011, s. 142) lyft fram att metoden som används för att 
involvera kunden i tjänsteutveckling är av stor vikt för resultatet som mynnar ut från 
kundinvolvering. Han menar på att företag bör vara mer medvetna om vilken metod 
som används och i vilket syfte metoden används då de olika metoderna passar vid olika 
tillfällen och för olika ändamål (Witell et al., 2011, s. 142). Vidare diskuterar Sandén 
(2007, s. 152) i sin avhandling behovet av fler metoder och tekniker för att involvera 
kunder i tjänsteutveckling och behovet av förståelse hos företag och ledning för hur och 
när olika metoder skall användas.  
 
I detta kapitel har vi gett en bakgrund till forskningen på ämnet tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. Vi har visat på olika processer och arbetssätt samt diskuterat att det 
inte finns någon självklarhet i vilket arbetssätt som är det rätta samt om det någonsin 
kommer att finnas det ”rätta” sättet. Vi har vidare redogjort för kundinvolvering och 
dess framgång samt vilka anledningar till att arbeta med kundinvolvering som påvisats. 
Den teoretiska sammanställning som genomförts kring ämnet kundinvolvering och 
tjänsteutveckling har legat som bakgrund till vårt ämnesval och problem, vi har insett 
att det finns en ett behov av större insikt i hur företag arbetar praktiskt med 
tjänsteutveckling och kundinvolvering och vi kommer i nästa kapitel gå in på praktiska 
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metoden som redogör för hur vi valt att genomföra studien för att uppnå syftet med vår 
studie.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval för genomförandet av studien. Vi börjar med 
att argumentera för vårt val av en kvalitativ studie samt valet av att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Vidare fortsätter vi med att beskriva våra olika urval 
gällande branscher, fallföretag samt val av respondenter. Därefter presenteras 
utformningen av intervjuguiden, genomförandet av intervjuer och hur vi därefter 
bearbetat och hanterat vår insamlade information.  

4.1 Forskningsdesign och metodval 
För att uppnå syftet med vår studie, alltså att lyfta förståelsen för arbetet med 
tjänsteutveckling och kundinvolvering, har vi som forskningsdesign valt att genomföra 
en fallstudie. Valet har vi gjort utifrån att vår frågeställning och syfte ämnar besvara 
frågor kring ”hur”, alltså på vilket sätt, samt ”vilka inställningar som finns”, alltså ett 
försök till att beskriva varför det ser ut som det gör, frågeställningar som anses 
lämpligen kunna undersökas genom att utföra en fallstudie (Merriam, 1994, s. 23). En 
fallstudie ger också möjlighet att djupgående undersöka ett fenomen, i detta fall 
kundinvolvering och tjänsteutveckling, samt de faktorer som influerar detta (Bell, 2000, 
s. 16).  
 
Vi har valt att undersöka ett flertal fall, närmare bestämt fyra. Med fall i denna studie 
avser vi företag. Valet att undersöka ett flertal fall grundar sig i att vi vill få en bredare 
förståelse för fenomenet kundinvolvering och tjänsteutveckling genom att få kännedom 
hur olika företag arbetar med detta i praktiken. Eftersom vi också har som delsyfte att 
jämföra arbetet med kundinvolvering mellan branscher kommer dessa fallföretag också 
att representera två olika branscher, därmed två företag inom vardera bransch. Vi anser 
att två företag inom vardera bransch kommer kunna bidra med möjlighet att identifiera 
ifall vi kan finna liknande egenskaper inom branscherna och därmed också möjliggöra 
jämförelse. Då det huvudsakliga syftet med studien är att skapa förståelse för det 
praktiska arbetet kring tjänsteutveckling och arbetet med kundinvolvering anser vi att 
fyra företag är ett lämpligt antal. Valet grundar sig i att vi önskar undersöka hur det ser 
ut på fler än ett företag eftersom vi utifrån teorin skapat förståelsen att det kan skilja sig 
mycket åt företag emellan. Vi valde dock att begränsa antalet till fyra eftersom vi vill 
undersöka tjänsteutvecklingsarbetet på djupet och därför avsåg fyra som ett lämpligt 
antal då vi för studiens resultat alltså hellre ville få djupare förståelse för ett fåtal fall i 
tjänsteutvecklingsarbetet istället för ytlig förståelse för ett flertal fall.  
 
Eftersom syftet med vår studie är att tolka och skapa förståelse för två ämnesområden, 
kundinvolvering och tjänsteutveckling, har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Valet 
att genomföra en kvalitativ studie är inte självklart vid en fallstudie trots att många har 
en benägenhet att dra den kopplingen (Bryman & Bell 2005, s. 71-72), dock ser vi i 
detta fall den kvalitativa studien som det mest lämpliga alternativet då vi söker insikt 
snarare än statistisk analys som ofta kännetecknar en kvantitativ studie. (Bell, 2000, s. 
13).  
 
En nackdel som ofta lyfts berörande kvalitativ forskningsmetod är bristen på 
generaliserbarhet av studiens resultat (Merriam, 1994, s. 31). Denna kritik är självklart 
befogad då man på grund av små och icke-slumpmässigt urval inte kan generalisera 
resultatet av studien på hela populationen, detta är dock heller inte syftet med denna typ 
av studie. Kvalitativ metod som vi i denna studie valt att genomföra har istället för 
generaliserbarhet som mål att skapa förståelse för innebörden av och processerna runt 
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en viss företeelse (Merriam, 1994, s. 31). Då syftet med vår studie är just detta, att öka 
förståelsen för arbetet med kundinvolvering och tjänsteutveckling, anser vi att kvalitativ 
metod är rätt val för vår studie. 

4.2 Val av datainsamlingsteknik 
Vi har som kvalitativ metod valt att genomföra djupintervjuer. Att använda sig av 
djupintervjuer ger möjlighet att samla insikter kring vad respondenter tänker och tycker 
kring ett ämne samt ger möjlighet till djupare förståelse genom detaljerade 
beskrivningar och förklaringar från respondenterna (Shiu et al., 2009, s. 206). Detta har 
vi baserar vårt val av djupintervju på, alltså eftersom det ger oss möjlighet till en 
djupare förståelse för respondenternas arbete med kundinvolvering och 
tjänsteutveckling. Djupintervjuer är ett annat ord för ostrukturerade eller delvis 
strukturerade intervjuer, även kallade semistrukturerade intervjuer, vilka båda 
representerar intervjutyper med hög flexibilitet under själva intervjutillfället. En 
ostrukturerad intervju består oftast av en öppen diskussion som intervjuaren samlar 
kring teman men liknar i övrigt ett vanligt samtal mellan två eller flera personer. En 
semistrukturerad intervju har till skillnad från en helt ostrukturerad intervju en mer 
genomarbetad mall för de teman som skall genomgås, i form av en intervjuguide, men 
även denna typ av intervju är mycket flexibel och justering av frågeföljden eller 
oförberedda frågor sker ofta. (Bryman., 2008, s. 415) Vi har för denna studie valt den 
senare benämnda, alltså semistrukturerade intervjuer. Valet av semistrukturerade 
framför ostrukturerad intervju grundar sig i att vi vid analys av studien kommer jämföra 
de olika fallföretagen som studerats.  Genom att använda en bas att utgå från vid våra 
intervjuer underlättade vi möjligheten att i senare skede jämföra den data vi hade samlat 
under de olika intervjuerna.  

4.3 Urval 

4.3.1 Val av branscher 
Det första kriteriet vi valde att begränsa urvalet till var att branschen skulle tillhöra den 
så kallade traditionella tjänstesektorn. ”Tjänsteutveckling bedrivs inom både 
tjänsteföretag och tillverkande verksamheter och produktionen av varor och tjänster är 
ibland svår att skilja på” (Edvardsson, 1996, s. 15). Vi tog ovanstående citat i 
beaktning och valde utifrån detta som kriterier att kontakta företag som agerade inom 
den traditionella tjänstesektorn eftersom vi antog att det kunde ge oss större sannolikhet 
att utvecklingsarbetet som diskuteras verkligen berörde tjänsteutveckling och inte låg 
någonstans i gränslandet mellan produkt och tjänsteutveckling. De branscher vi syftar 
till med begreppet tjänstesektorn är företag som erbjuder; vård och omsorg, hälsa och 
friskvård, telekommunikation, rese- och hotelltjänster, informationstjänster, 
förvaltningstjänster, utbildningstjänster, juridiska tjänster, konsulttjänster eller 
finansiella tjänster. 
 
Det andra kriteriet vi satte upp var att fallföretagen skulle representera två olika 
branscher. Valet av olika branscher grundade sig i att delsyftet med studien avser 
undersöka ifall vi kan finna skillnader i arbetet med tjänsteutveckling och 
kundinvolveringen i olika branscher. För att studien skulle kunna indikera skillnader 
mellan branscher och inte bara företag såg vi det av vikt att fler än ett företag studerades 
inom vardera bransch, därav blev valet att studera två företag inom vardera bransch. Att 
vi i studien valde att undersöka fler än en bransch grundar sig vidare i att flertalet 
tidigare empiriska studier på området kundinvolvering och tjänsteutveckling har 
genomförts inom samma bransch eller att alla företag agerat inom olika branscher och 
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vi ville då studera om det var några skillnader inte bara emellan företagen utan även 
studera om det fanns branschspecifika skillnader. Vi såg också jämförelsen som en 
möjlighet att finna implikationer för framtida studier då vi hoppades kunna finna 
skillnader som eventuellt kunde kopplas till de olika branschernas egenskaper och 
således kunde tas i beaktning vid framtida studier.  
 
Tredje kriteriet för branschvalet innebar att företagen skall vara lika inom branschen 
men att branscherna i sig ska skilja sig åt. Olikheten mellan branscherna såg vi som 
viktigt för att kunna göra jämförelsen, men framförallt för att kunna möjliggöra en 
analys av vad de eventuella skillnaderna eller likheterna beror på. Om vi hade valt 
branscher som var för lika i tjänsteerbjudandet ansåg vi att det skulle vara svårt att 
analysera anledningar till eventuella skillnader och om det faktiskt hade rört sig om 
skillnad mellan branscherna eller bara skillnader mellan företagen. Vi beslutade att de 
branscher vi valde skulle skilja sig mellan varandra rörande komplexiteten av 
tjänsteutbudet, detta eftersom vi såg det av intresse att undersöka ifall detta kan vara 
något som påverkar arbetet med kundinvolvering och tjänsteutveckling. Begreppet 
komplex beskrivs av nationalencyklopedin som något ”som består av många delar vilka 
hänger samman på ett svåröverskådligt sätt” (Nationalencyklopedin) vilket också är 
hur vi valt att tolka begreppet i denna studie. Vi avsåg alltså att välja branscher som 
skiljer sig gällande hur överskådligt tjänsteerbjudandet är för kunderna. Likheten inom 
branschen såg vi däremot som viktig, vi ville nämligen inte att faktorer som omsättning 
samt erfarenhet inom branschen skulle vara det som påverkade eventuella skillnader i 
utvecklingsarbetet. Vi hade nämligen en tro att tjänsteutvecklingsarbetets dignitet och 
struktur kunde påverkas av ovan nämnda faktorer, och avsåg därför minimera dess 
påverkan genom att inom branscherna försöka finna företag där dessa faktorer låg på en 
liknande nivå. 
 
Tabell 1. Urvalskriterier vid val av branscher: 

 
• Branscherna ska tillhöra den traditionella tjänstesektorn. 
• Vi ska undersöka två skilda branscher 
• Branscherna ska skilja sig åt gällande komplexitet. 

 
 
Utifrån de ovanstående kriterierna landade vi i två branscher som vi ansåg uppfyllde 
dessa, försäkringsbolag och hotell. Båda är inkluderade i den traditionella tjänstesektorn 
och vi anser att de två branscherna skiljer sig åt gällande komplexitet.  
 
Försäkringsbolag representerar i denna studie en bransch med tjänster som har hög 
komplexitet med hänsyn till att kunden har tämligen liten inblick i tjänsteerbjudandets 
komponenter samt att det kan vara svårt för kunden att få full förståelse för vad man 
som kund får för det man betalar. Ovannämnda grundar vi i att man som kund till 
försäkringsbolag betalar för något man sällan använder/konsumerar vilket gör det som 
kund svårt att få en helhetsbild av vad tjänsteerbjudandet innehåller. Hotellbranschen 
representerar i denna studie en bransch där tjänster har låg komplexitet eftersom man 
som kund har en mer konkret bild av tjänsteerbjudandets olika komponenter och en god 
förståelse för vad man som kund får för pengarna. Detta slutgiltiga val av branscherna 
hotell och försäkring är alltså ett subjektivt val vi författare gjort. 
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4.3.2 Val av fallföretag 
När väl branscherna var fastställda var det dags att välja vilka företag inom dessa 
branscher vi skulle undersöka. Vid val av fallföretag genomförde vi ett icke-
slumpmässigt urval, närmare bestämt ett kriteriebaserat urval, vilket syftar till att man i 
förväg sätter upp kriterier som man vill att ens urval ska uppfylla, för att sedan finna 
företag som uppfyller dessa kriterier (Merriam, 1994, s. 61). Vi satte upp kriteriet att vi 
skulle ha flera företag inom vardera bransch, för att som nämnts ovan ha möjligheten att 
notera skillnader mellan branscher och inte bara mellan företag. Vi valde att studera fyra 
fallföretag, alltså två företag inom försäkringsbranschen och två företag inom 
hotellbranschen. 
 
Vid vårt urval av fallföretag hade vi som andra kriteriet att fallföretagen skulle agera 
inom business to customer, B2C, alltså ut mot slutkonsument och inte business to 
business, B2B. Detta val grundade sig i att vi vid analys av kundinvolvering vill att 
begreppet kund ska syfta till slutkonsument i alla undersökta fallföretag för att på så sätt 
förhoppningsvis eliminera risken att skillnader i vad som menas med kund kommer 
påverka studiens resultat. Anledningen var att vi ansåg att det fanns en möjlighet att 
relationerna mellan kund och företag kan skilja sig i de två olika kontexterna, B2C och 
B2B.   
 
Nästa kriterium vi satte upp bestod av mer detaljerade riktlinjer kring vad vi ville att 
företagen skulle besitta för egenskaper för att kunna bidra till ett berikande urval för vår 
studie. Vi utgick här ifrån samma faktorer som vi ville att företagen inom branschen 
skulle ha gemensamt, omsättning samt erfarenhet, men valde nu en nivå på dessa 
faktorer som vi ansåg var lämplig för studiens resultat. 
 
Omsättning: Vi valde omsättning som en urvalsfaktor med anledning av att vi trodde att 
det kunde ses som ett mått på storleken av företaget när det kommer till behov av 
tjänsteutbud samt att det kan ge en bild av de resurser företaget har möjlighet att avsätta 
på utvecklingsarbete. Av dessa anledningar försökte vi också välja företag som inom 
branschen har en relativt hög omsättning då vi ansåg att detta ökade sannolikheten av att 
de avsatt resurser till arbete med tjänsteutveckling. 
 
Erfarenhet inom branschen: Nästa faktor som vi valde att ta hänsyn av vid val av 
företag var erfarenheten som företagen hade inom branschen. Detta syftar alltså till hur 
länge de varit verksamma inom den aktuella branschen då vi trodde att detta kan komma 
att påverka arbetet med tjänsteutveckling. Vi hade tron att ett företag som agerat länge 
inom en bransch har hunnit landa mer i sina tjänster och därmed också landat i rutiner 
kring arbetet med tjänsteutveckling. Av denna anledning valde vi mer väletablerade 
företag inom de olika branscherna. 
 
Tabell 2. Urvalskriterier vid val av fallföretag: 

 
• Det skall vara fyra fallföretag, två inom vardera bransch. 
• Företagen skall agera inom B2C. 
• Företagen inom samma bransch skall ha liknande egenskaper när det 

kommer till omsättning samt erfarenhet inom branschen och nivån på 
dessa är vald till hög. 
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Genom att utgå från kriterierna från både branschvalen och företagskriterierna 
avgränsades urvalet till stor del vilket därmed minskade den subjektiv påverkan vid val 
av företag. Vi valde att använda oss av hemsidan Företagsfakta.se för att välja ut vilka 
företag vi skulle kontakta. Företagsfakta.se är en söktjänst på internet där man kan finna 
kontaktuppgifter och företagsinformation till Svenska företag (Företagsfakta, 2012). 
Valet av denna sökmotor grundade sig i vetskapen om möjligheten att lätt begränsa sina 
urval utifrån önskade kriterier.  
 
Vid val av försäkringsbolag valde vi urvalskriterier som avgränsade resultatet till 
företag med, för branschen, hög omsättning samt högt antal anställda. Av de urval vi då 
fick fram valde vi subjektivt att kontakta två av dessa. Med hänsyn till att företagen valt 
att vara anonyma väljer vi att ej ange de exakta värdena för urvalet utan anger endast att 
de kan ses som höga. Vid val av hotell insåg vi snabbt att de stora aktörerna inom 
branschen representeras av kedjor som även agerar internationellt. Vi valde därav att 
utgå från de mest välrepresenterade hotellkedjorna som framgick via företagsfakta och 
sedan direkt subjektivt välja ut två av dessa, alltså utan att först begränsa urvalet utifrån 
omsättning då detta blev missvisande då varje hotell och inte kedja representerades i 
listan.  

4.3.3 Val av respondenter 
Antalet respondenter per företag varierar mellan 2-3 personer. Vi ville fånga fler än en 
persons berättelse kring företags arbete med tjänsteutveckling och kundinvolvering för 
att därigenom skapa en ökad förståelse kring arbetet. Vi valde också att intervjua flera 
personer för att få en mer omfattande bild av arbetsprocesserna samt att vi ansåg att det 
bidrog till minskad risk att missuppfatta eller missförstå hur arbetet med 
tjänsteutveckling gick till. Eftersom tre av fyra av de företag vi intervjuade hade 
avdelningar avsedda för utvecklingsarbetet och att minst en av de två intervjuade 
representerade en ledande roll med överblick av hela arbetsprocessen på den 
avdelningen bidrog det till att vi redan vid en intervju fick stor del av den information 
som vi efterfrågade. De ytterligare intervjuerna fungerade därför oftast som 
konfirmerande men gav i vissa fall även kompletterande uppgifter.  
 
Vid val av respondenter genomförde vi ett icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att 
”vissa enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet”(Bryman, 
2008, s. 179). Närmare bestämt genomförde vi ett ändamålsenligt urval, som faller inom 
kategorin för icke-sannolikhetsurval. Ändamålsenligt urval innebär att vårt val grundade 
sig i att vi ville få så mycket insikter som möjligt på ämnet och valde därav 
respondenter som kunde ge oss detta (Merriam, 1994, s. 61). Mer exakt sökte vi kontakt 
med personer som arbetade med utvecklingsarbete på respektive företag och via dessa 
såg vi till att få kontakt med andra personer inom företaget som de ansåg kunde bistå 
med den information vi efterfrågade. På två av företagen hade vi båda/alla tre intervjuer 
inbokade redan innan första intervjun inleddes. På de andra två valde vi tillsammans 
med respondenten att efter intervjun diskutera fram lämpliga kandidater för att 
komplettera intervjuerna. På de företag där en utvecklingsavdelning fanns att tillgå blev 
det relativt enkelt att finna rätt respondenter, i det fall där ingen specifik avdelning fanns 
för utvecklingsfrågor utan arbetet var spritt i organisationen fick vi förlita oss på de 
rekommendationer vi fick från företaget kring lämplig respondent. Efter den första 
intervjun på det företag där de arbetade utifrån mer spridda arbetsformer gällande 
utvecklingsfrågor fick vi ingen direkt vidarekoppling till en specifik kandidat för 
ytterligare intervjuer utan endast rekommendationer kring vilka som inom företaget 
berördes av utvecklingsarbetet. Vi valde därför att på eget bevåg gå vidare och kontakta 
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ytterligare en respondent som vi ansåg lämplig för att komplettera empirin till studien 
och som vi ansåg kunde hjälpa oss få en bättre helhetsbild av företagets arbete med 
utvecklingsfrågor.  
 
Som ovanstående diskussion lyfter skilde sig urvalet något åt mellan de olika företagen 
gällande vårt inflytande på val av kompletterande respondent, något som beror på hur 
kontakten med företaget utkristalliserades från första början. I efterhand kan vi inte 
finna att detta på något sätt påverkat kvaliteten på det empiriska materialet då vi i alla 
företag fått möjlighet att intervjua respondenter med skilda positioner som därav har 
kunnat bidra med en ytterligare dimension av företagets arbete med kundinvolvering 
och tjänsteutveckling. 
  
Praktiskt gick valet av respondenter till som följer. Vi skickade ut förfrågningar till de 
utvalda företagen om deltagande via mejl den 2 mars (se bilaga 2), i mejlen uppgav vi 
vilka vi var och samt kort information om examensarbetet. Vi redogjorde kort att vi var 
intresserade av att göra intervjuer med personer som arbetade med företagets 
tjänsteutveckling och att vi ämnade höra av oss inom några dagar igen för att höra om 
intresset fanns, detta endast om de inte själva hade svarat på det första mejlet. Målet 
med att skicka ett mejl först var att förbereda företaget på vilka vi var och anledning till 
att vi kontaktade dem, så att de förhoppningsvis skulle vara mer förberedda om vi 
ringde. Tre av företagen svarade relativt snabbt via mejl att de gärna ville delta. Till den 
fjärde kontaktpersonen genomförde vi en uppföljning genom ytterligare ett mejl den 5 
mars som en påminnelse innehållande samma information som det första mejlet. När vi 
hade fått svar från alla företag om att de var intresserade av att delta sammanfattade vi 
ytterligare ett mejl med kompletterande information om studien och dess syfte (se 
bilaga 3). I de fall där företaget vid första kontakt ansåg sig veta vilka som var lämpade 
att prata med bokade vi in dessa på en gång.  

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Konstruktion av undersökningsinstrument 
Vid skapandet av intervjuguiden tog vi hänsyn till aspekter som standardisering samt 
grad av strukturering av intervjuerna. Graden av standardisering syftar till hur styrd 
intervjuaren är vid själva intervjutillfället. Om intervjuaren följer en färdig frågemall 
från början till slut utan avvikelser innebär det hög grad av standardisering medan låg 
grad av standardisering är då intervjuaren har möjlighet att under intervjun ändra 
ordning och utformning av frågorna eller till och med att komma på frågor under själva 
intervjuns gång. Graden av strukturering handlar om respondentens frihet att tolka 
frågan samt formulera svaret utifrån egna erfarenheter. Färdiga svarsalternativ innebär 
alltså en hög grad av struktur medan öppna frågor där respondenten får uttrycka sig som 
denne vill är frågor med låg grad av strukturering. (Patel & Davidson, 2011, s. 75) Vid 
vår intervju använde vi oss av låg grad av strukturering, vilket så gott som alltid är fallet 
vid kvalitativa studier och djupintervjuer som i detta fall, eftersom de syftar till att skapa 
förståelse för ett fenomen vilket bäst görs ifall respondenten själv får beskriva och sätta 
egna ord på det som diskuteras (Patel & Davidson, 2011, s. 81). Vi valde också att ha 
relativt låg grad av standardisering av våra frågor, men eftersom vi såg ett behov av att 
kunna göra en jämförelse mellan företagen och branscherna ansåg vi dock en viss grad 
av standardisering som relevant. Dock hade vi insikt om, utifrån den teoretiska 
referensramen och tidigare studier på området, att tjänsteutvecklingsarbete kan skilja sig 
en del mellan företag och vi kunde därför behöva vara förberedda på att omformulera 
och justera en del frågor under intervjuns gång. 
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Vid skapandet av vår intervjuguide utgick vi från syftet med studien och funderade 
därifrån vilka frågor vi behövde ställa och hur vi behövde ställa frågor för att uppfylla 
detta. Vi formulerade frågor om tjänsteutvecklingsarbetet på företaget, vilket vi valde 
att göra genom öppna frågor om tjänsteutveckling i stort. Vi ansåg det av vikt att 
respondenten själva fick beskriva och på sitt eget sätt uttrycka hur arbetet med 
framtagande av nya tjänster gick till så att vi sedan utifrån detta kunde plocka ut och 
tolka den informationen så att vårt syfte besvaras. De öppna frågorna ansåg vi också 
kunde bidra till möjligheten att läsa mellan raderna i och med att det kan ge oss 
möjlighet att uppfatta hur mycket respondenterna väljer att lyfta fram olika delar i 
utvecklingsarbetet, vilket vi möjliggjorde att vi i analysskedet kunde tolka hur olika 
delar i arbetet värderas i utvecklingsarbetet i stort. Eftersom fokus i vår studie också 
berör kundens roll vid utvecklingsarbetet så valde vi dock att också ha specifika 
följdfrågor om hur arbetet med kundinvolvering såg ut, frågor som vi kunde lyfta ifall 
respondenten berörde ämnet. Detta för att säkerställa att vi inte missade att fördjupa oss 
i kundens roll vid utvecklingsarbetet ifall det kom på tal, vilket vi avsåg av vikt att vi 
gjorde eftersom kundens roll är en sådan stor del av studiens syfte. Dessa frågor ställdes 
dock inte förän respondenterna själv fått med egna ord beskriva utvecklingsarbetet, och 
vi därmed fått möjlighet att avgöra hur mycket fokus de i beskrivningen valt att lägga på 
de delar som beskriver kundens roll i arbetet. I slutet så skapade vi också frågor som 
löd; ”Har ni någon gång provat att involvera kunder? Varför?/varför inte?” för att 
beröra ämnet ifall det inte kommit upp i tidigare diskussion samt att vi ansåg det av 
relevans för studien att i så fall förstå varför företagen inte valt att arbeta med 
kundinvolvering. Vi hade även valt att ha andra följdfrågor förberedda ifall vi skulle 
märka att den öppna diskussionen avstannade, allt för att se till att vi lämnade intervjun 
med så rikligt med material som möjligt. För ökad förståelse för intervjuns uppbyggnad 
se intervjuguiden som återfinns i bilaga 1.   
 
En viktig aspekt för att få ut så mycket som möjligt av en djupintervju är att använda sig 
av sonderingsfrågor. En sonderingsfråga innebär att man som intervjuare tar 
respondentens svar på en fråga och omvandlar detta till en ytterligare följdfråga och 
därmed uppmuntrar respondenten att gå djupare in på det ämne som diskuteras. (Shui, 
2009, s. 206) Det man som intervjuare gör är alltså att bygga vidare på redan ställd 
fråga för att få ut mer detaljer kring ämnet som berörs. Vi valde att använda oss av just 
sonderingsfrågor till stor del vilket framgår i intervjuguiden (se bilaga 1) i form av att 
de större frågorna följs av påståendet; ”Ni nämnde… hur mer exakt går det till? 
Exemplifiera gärna!”, samt; ”Varför har ni valt att göra på det sättet?”. Dessa frågor 
var alltså förutbestämda men vad de frågorna kom att syfta på under intervjun kunde 
variera i stor utsträckning. Valet att bygga upp intervjuguiden på detta sätt grundade sig 
i den teoretiska referensram vi skapat inför studien. Eftersom det i den teoretiska 
referensramen framgår hur det i tidigare studier visat sig skilja sig mycket åt hur och 
varför företag arbetar på olika sätt insåg vi att vi var tvungna att ha väldigt öppna 
intervjufrågor som gick att anpassa till företagens möjligen varierande arbetssätt. I 
efterhand kan vi meddela att denna typ av frågor blev mycket lyckad då vi ansåg att 
samtliga respondenter delgav oss mycket relevant information för studien och att 
diskussionen aldrig blev avstannande samt att vi fick djupare information på saker de 
nämnde i förbifarten som vi ansåg av vikt för studien. Således kan vi konstatera oss 
nöjda med vårt upplägg av intervjuerna. 
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Innan de stora öppna frågorna valde vi att ha två kategorier med inledande mer 
standardiserade frågor. Första delen bestod av frågor om respondenten, vem denne var 
och dess roll på företaget, något vi ansåg var av vikt för studien eftersom vi antog att det 
kunde komma att påverka synen på utvecklingsarbetet och öka förståelsen för vilka 
frågor respondenten var mest insatt i alternativt hade som hjärtefrågor. Den andra delen 
bestod av frågor om företaget, vilka vi valde att ha med på grund av att vi ansåg dem 
relevanta för att besvara den del av syftet som berör hur de arbetar med 
utvecklingsarbetet, dessa frågor möjliggjorde nämligen insikter gällande strukturen 
kring företagens arbete. De inledande frågorna underlätta också för oss att i det 
empiriska redovisningen beskriva kontexten som utvecklingsarbetet utspelar sig i. 
 
Eftersom vi valt att se på begreppet tjänsteutveckling ur ett brett perspektiv behövde vi 
inte begränsa urvalet genom att specificera vilken typ av tjänsteutveckling, radikala 
innovationer eller utökade innovationer, vi avsåg undersöka. Däremot valde vi att ställa 
två separata frågor ”Hur arbetar ni med utvecklingen av nya tjänsteerbjudanden?” och 
”Hur arbetar ni med utvecklingen av befintliga erbjudanden” som avsåg att tydliggöra 
ifall det fanns skillnader i arbetssätten beroende på vilken typ av tjänst som utvecklas, 
detta för att vid analys av det empiriska materialet ha möjlighet att specificera vilken typ 
av tjänst som empirin berör ifall det skulle visa sig att arbetet skiljde sig åt. 
Anledningen till detta grundar sig i att denna typ av definition inte alltid gjorts vid 
tidigare studier och att Menor et al., (2002, s. 138) menar på att brist på definiering av 
innovationsgraden på tjänsten som undersökts kan komma att påverka tyngden av 
resultatet negativt eftersom olika innovationsgrad skulle kunna vara en bidragande 
faktor till skilda resultat. 
 
För att säkerställa att våra frågor uppfattades korrekt och syftade till det vi ville ha svar 
på valde vi att få andra studenters samt vår handledares åsikter på vår intervjuguide 
innan första intervjun genomfördes. Vi valde också att tillsammans fundera ut möjliga 
fallgropar och värsta falls scenarion för att vara förberedda, vilket dock var svårt i och 
med de mycket öppna frågorna som gjorde det näst intill omöjligt för oss att förutse vad 
respondenterna kunde tänkas svara. Av ovanstående anledning var vi förberedda att 
efter första intervjun göra en del förändringar i den ursprungliga frågemallen ifall detta 
blev nödvändigt. Detta visade sig dock inte bli nödvändigt då vi efter utvärdering av den 
första intervjun konstaterade att den ursprungliga mallen fungerade som önskat.  

4.5.2 Genomförandet 
När vi hade fått medgivande från alla företag kring deltagande i studien påbörjade vi 
inbokning av intervjuer. Då det visade sig att respondenterna hade sina arbetsplatser på 
företagens huvudkontor som alla låg stationerade i Stockholm såg vi till att boka in 
intervjuerna under samma vecka, v.12 år 2012, för att på så sätt kunna genomföra alla 
intervjuerna under samma vistelse. Vi hade nämligen bestämt att försöka i så stor 
utsträckning som möjligt genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats för att 
skapa en så avslappnad miljö för respondenten som möjligt. Efter veckans slut hade vi 
fortfarande tre planerade intervjuer som vi ej hunnit genomföra på plats på grund av 
förändringar i respondenternas schema. Dessa intervjuer genomförde vi under de 
följande veckor, men då i form av telefonintervjuer med hjälp av en konferenstelefon. 
Telefonintervjuerna följde samma upplägg som de ansikte mot ansikte och vi anser inte 
att det empiriska materialet har blivit lidande av att några av intervjuerna genomfördes 
över telefon.  
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Vid själva intervjutillfället, vare sig det skedde ansikte mot ansikte eller via telefon, 
inledde vi samtalet med information kring studien och dess förutsättningar (se bilaga 1). 
Den information vi då förmedlade kunde ses som en del upprepning av det vi i tidigare 
informationsmejl nämnt, men vi ansåg det av vikt att ytterligare en gång påminna om 
studiens syfte samt delge ytterligare information kring upplägget av intervjun så att 
respondenterna kände sig bekväm i vad som väntade. Vid detta tillfälle frågade vi också 
om godkännande att spela in intervjun, vilket vid alla intervjuer godtogs. Att delge 
förutsättningarna för studien till respondenterna och få dessa godkända inför intervjun 
innebär att studien utförs med informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87), 
vilket vi ansåg av vikt att uppnå eftersom vi ansåg det av stor vikt att visa respekt till de 
företag som valt att ställa upp genom att klargöra att de godkänt studiens 
förutsättningar. 
 
Båda författarna har medverkat vid samtliga intervjuer och vi har försökt inta två roller. 
Den ena författarens huvudansvar har varit att genomföra intervjun medan den andra 
författaren har haft en observerande roll som har inneburit att den andra författaren haft 
ansvaret för diktafonen och inspelning. Detta för att en person under intervjun skulle 
kunna fokusera till fullo på respondenten.  
 
Själva intervjuerna varierade i längd, mellan 40 min till drygt en timme. Den varierade 
längden berodde till stor del på vilken i ordningen intervjun var, den första intervjun 
med en representant från företaget tog oftast längre tid i och med att fler 
sonderingsfrågor användes eftersom vi vid det tillfället inte besatt särskilt stor insikt i 
arbetet på företaget. Vid intervjuerna som genomfördes med den andra eller tredje 
respondenten på ett företag så hade vi redan en grundläggande förståelse för de 
övergripande strukturerna på företaget så att vi under intervjun kunde fokusera på de 
mindre detaljer och enskilda delar vilket därmed innebar att intervjun blev mer 
fokuserad och inte blev lika utdragna. I några av fallen med respondent nummer två i 
ordningen var däremot intervjun lika i längd då arbetet mellan respondenterna skilde sig 
väldigt mycket och det krävdes en övergripande berättelse från båda respondenterna. 
Tiden varierade också beroende på hur respondenterna olika långa utlägg kring de 
berörda ämnena. Vid alla intervjuer ansåg vi att vi fick bra material och att tiden var väl 
använd, respondenterna var också väldigt hjälpsamma och meddelade oss att det var 
okej att mejla eller ringa ifall vi skulle behöva kompletterande information, något som 
dock aldrig blev aktuellt eftersom vi ansåg oss erhålla riklig och utförlig information 
från samtliga intervjuer.  

4.6 Access 
Med access syftar vi till tillgängligheten av de företag samt respondenter vi avsåg 
lämpliga att intervjua för studien. Accessen till företagen anser vi var oväntat god, vår 
studie möttes med intresse och i de flesta fall kände vi omedelbart att 
företagsrepresentanterna kände sig glada över att vi valt att kontakta just dem för vår 
studie. Vi hade innan studien inbillat oss att företag skulle vara mer återhållsamma 
gällande interna processer och vara ovilliga att släppa in utomstående på dessa 
avdelningar med rädslan att pågående projekt kunde avslöjas till konkurrenter. Denna 
oro var alltså obefogad, dock fanns en önskan att ta del av uppgifterna innan studien 
blev en offentlig handling så att företagsrepresentanterna hade möjlighet att kontrollera 
att det som skulle publiceras inte innehöll konfidentiellt material, något vi självfallet 
tillät. 
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Gällande själva respondenterna var accessen något sämre. En anledning till att 
respondenterna var svåra att komma i kontakt med kan ha att göra med de sökta 
intervjupersonernas höga position i företaget, vilket bidrog till att de var upptagna 
personer och därmed hade svårt att hitta utrymme för att ställa upp på intervjuer med 
kort varsel. Vi hade därför i två av fallen svårt att finna kompletterande intervjuer, vilket 
vi dock i slutänden lyckades med. Däremot så anser vi att studiens perspektiv, 
ledningsperspektiv, i sig möjligtvis samtidigt kan ha bidragit till att det varit enklare 
med access eftersom vi inte sökte bredden i beskrivningarna utan djup, något som 
krävde ingående men nödvändigtvis inte många intervjuer.  

4.7 Databearbetning och tillvägagångssätt i empiri och analys 

4.7.1 Hantering av fallföretag samt respondenter 
Eftersom vi valde att genomföra en kvalitativ studie har vi inte kunnat erbjuda 
anonymitet i sin fulla grad eftersom vi som intervjuare vet vem som intervjuats och vem 
som sagt vad. Däremot är vårt mål att uppnå så hög konfidentialitet som är möjligt 
avvägt mot att inte tappa berikande information av relevans för studien. Konfidentialitet 
är ett begrepp som när förverkligat innebär att ingen ska kunna identifiera vem som sagt 
och gjort vad (Trost, 2010, s. 61). Begreppet anonymitet kommer dock också att 
användas för att beskriva konfidentialiteten fortsatt i studien. I början av vår studie hade 
vi inte gjort ett aktivt val huruvida vi skulle välja att behandla fallföretagen anonymt 
och göra studien konfidell. Längs arbetets gång så gjorde vi dock valet att erbjuda 
anonymitet till företagen, detta för att de inte skulle välja att inte delta på grund av att 
all information om dem och företagets arbete skulle bli känt. Valet att erbjuda 
anonymitet grundade sig i två olika aspekter. Vi ansåg dels att det kunde öka 
möjligheten att få företag att vilja delta i undersökningen då vi trodde att det annars 
kunde finnas en rädsla att dela med sig kring rutiner som berör utvecklingsarbete inom 
företaget. Den andra aspekten var att vi ansåg att resultatet av studien kunde komma att 
tolkas som bredare applicerbart ifall vi inte angav det specifika företaget, vi ansåg 
nämligen att det annars kunde finnas en risk att man som läsare skulle dra kopplingar 
endast till det specifika företaget och inte se på ämnet utifrån ett större perspektiv. När 
vi hade tagit kontakt med företagen och bokat in intervjuer så framkom det att det fanns 
en önskan om att studien skulle vara anonym vilket ledde till att vi bestämde oss för att 
göra en konfidell studie.  
 
Dock ansåg vi att det finns behov av, för att inte förlora alltför mycket tyngd i resultatet 
av studien, att det framgår vilken bransch företaget agerar inom samt vilken titel 
respondenterna besitter. Av denna anledning har vi valt att benämna företagen med 
fiktiva namn som representerar de branscher de agerar inom; Hotell Alfa, Hotell Beta, 
Försäkringsbolag Gamma samt Försäkringsbolag Delta. Även namnen på 
respondeenterna är fiktiva. Nedan finner ni en tabell som visar på de olika titlarna som 
respondenterna på respektive företag besatt. Att respondenterna redovisas med en 
beskrivande titel kan uppfattas minska konfidentialitetsgraden. Eftersom företagen 
själva fått möjlighet att påverka graden av konfidentialitet genom att kontrolläsa det 
empiriska materialet och vi därigenom fått ett godkännande, bedömde vi detta sätt att 
presentera respondenterna som okej. 
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Tabell 3. Tabell över fallföretag och respondenter. 
Företag Respondent Titel 

Hotell Alfa Carl Ansvarig för avdelningen Brand and Product 

 Lisa Produktchef på avdelningen Brand and Product 

 Pia Ansvarig för avdelningen Operation and Development 

------------------------------------- ---------------- ------------------------------------------------------------------- 
Hotell Beta Tor Commercial Development Director 

 Ulf Driftsredaktör på hotellkedjan Epsilon 

------------------------------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------- 
Försäkringsbolag Gamma Jim Chef för delen Privat på affärsutvecklingsavdelningen 

 Per Projektledare på affärsutvecklingsavdelningen  

------------------------------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------- 
Försäkringsbolag Delta Sofia Chef för produktutveckling 

 Lars Ansvarig för enheten säljutveckling 

 

4.7.2 Hantering av data 
Efter att alla intervjuer genomfördes transkriberade vi dessa, det vill säga att vi 
ordagrant skrev ner det inspelade materialet för att lättare möjliggöra en överblick av 
vad som sagts (Bryman, 2008, s. 428). Detta valde vi att göra för att få en helhetsbild av 
vad som kommit fram från intervjun samt att vi ansåg att det underlättade hanteringen 
av insamlad data när vi sedan skulle skriva empiri och analysera. Vi utförde 
transkriberingen individuellt, vi förde över ljudfilerna från en diktafon som vi hade 
spelat in på till våra datorer för att sedan ordagrant skriva ned materialet. Både 
inspelningarna från de intervjuerna som genomfördes på plats tillsammans med 
respondenterna och de intervjuer som genomfördes över konferenstelefon genomfördes 
utan komplikationer, vi tog också anteckningar under intervjuernas gång för att vara 
förberedda ifall någon ljudfil skulle vara skadad.  
 
Vi har valt att redovisa vårt empiriska material genom att presentera företagen var för 
sig. Informationen kring vardera företag har vi valt att dela upp i olika avsnitt för att på 
ett strukturerat sätt klargöra företagens utvecklingsarbete för läsaren och på så sätt 
förhoppningsvis underlätta förståelse inför efterföljande analys. Avsnitten och 
därigenom rubriceringen skiljer sig åt företagen emellan vilket beror på de 
grundläggande skillnader vi fann i företagens utvecklingsarbete gjort det svårt att 
bearbeta empirin under samma rubricering. Vid vardera fallföretag har vi inlett med 
allmänna citat och information om företagets arbete i stort för att skapa en introduktion 
för läsaren om företaget och den kontext som utvecklingsarbetet utspelar sig i.  
 
Till största del består de olika avsnitten av en sammanställning av det insamlade 
materialet från de olika respondenterna på företaget, vi har alltså försökt skapa en 
enhetlig bild av arbetet med tjänsteutveckling utifrån de olika intervjuerna. Vi har också 
valt att lyfta ett flertal citat för att förstärka diskussionen. Detta eftersom vi anser att en 
enskild individs personliga yttryck för något är relevant att lyfta fram för att 
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levandegöra texten för läsaren. Vi anser det också av vikt att lyfta fram respondenternas 
ordagranna beskrivning, och inte bara vår beskrivning av hur vi uppfattat empirin, för 
att möjliggöra att det är deras berättelse som ligger till grund för våra tolkningar i 
analysen och i så liten grad som möjligt våra ord och beskrivningar av företagens 
arbete. 
 
Ett alternativ till att presentera empirin varje företag för sig hade varit att istället plocka 
ut data kring de olika företagen som berör liknande aspekter och presentera detta 
temavis. Detta hade möjligen tydliggjort likheter och skillnader mellan företagen på ett 
tydligt sätt, men detta sätt att koda data har också kritiserats, det har argumenterats för 
att det kan bidra till att sammanhanget går förlorat och att det som en gång varit en del 
av en helhet nu enbart blir enskilda bitar som i sig inte säger lika mycket utan sitt 
sammanhang (Bryman, 2008, s. 526), detta var det argument som bidrog till att vi 
istället valde att strukturera och redovisa empirin likt beskrivet i ovanstående stycke. 
 
Då vi i vår studie anammat ett hermeneutiskt synsätt innebär detta att vi vid analys 
kommer att behandla helheten i förhållande till delarna (Patel & Davidson, 2011, s. 29). 
Av denna anledning valde vi vid analys av materialet att först syna empirin utifrån en 
helhet, hur arbetet med utveckling av nya tjänster var strukturerat i stort, för att sedan 
ställa det i förhållande till de olika delarna i arbetet, exempelvis kundinvolveringen. Vi 
strävade efter att behandla empirin i förhållande till teorin och har strukturerat upp 
analysen utifrån olika teman som kan besvara vårt syfte och frågeställning. Svenning 
(2003, s. 161) menar att det är viktigt att ha en tänkt strategi om hur man ska använda 
sitt material och att det är viktigt att sortera och hitta mönster vid kvalitativa 
undersökningar, detta hade vi i åtanke när vi gick igenom empirin och vi försökte att 
finna mönster och samband i det empiriska materialet. Efter en genomgång av arbetet i 
stort i förhållande till teorin valde vi att strukturera analysen genom att dela in den i tre 
olika teman, nämligen; Tjänsteutveckling i förändring, Inställningar till 
kundinvolvering och kundinvolvering – metoder och rutiner.  

4.8  Diskussion kring val av praktisk metod 
För att skapa tillit för resultatet i studien anser vi det av vikt att kritiskt reflektera kring 
våra val av praktisk metod som legat till grund för studien och dess resultat, vi kommer 
av denna anledning att i detta avsnitt resonera kring de val vi gjort samt eventuell 
påverkan de kan haft på resultatet i vår studie. En del saker har vi reflekterat över och 
försökt att förändra på olika sätt för att minska risker medan andra saker vill vi 
informera om för att göra läsaren medveten om våra tankegångar och resonemang. En 
del av de val som vi genomfört har vi valt att kritiskt reflektera kring i samband med 
informationen kring valen och återfinnes därav i respektive kapitel i den praktiska 
metoden. 
 
Vid granskande av den primära data vi i studien införskaffat bör det nämnas hur 
respondenterna kan ha påverkat utkomsten av intervjuerna. Vi vill lyfta att en möjlig 
risk är att det respondenterna uttrycker kring arbetsmetoderna kan skilja sig från hur det 
verkliga arbetet ser ut. Vi menar alltså att det kan finnas en risk att respondenterna 
beskriver situationen utifrån hur de på företaget på papperet har bestämt att processen 
för utvecklingsarbetet ska fungera och inte hur det faktiskt fungerar i verkligheten vilket 
är en risk vi försökt att minska eftersom vi var intresserade av var hur de faktiskt gör. 
En anledning att respondenten skulle kunna tänkas vinkla informationen mot hur det 
formellt sett ska fungera är att att respondenten helt enkelt inte reflekterar över att de 
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formellt framtagna strukturerna skiljer sig från det faktiska arbetet. Vi valde av denna 
anledning att be respondenterna exemplifiera beskrivna modeller och metoder för att på 
så sätt tydliggöra hur deras beskrivningar tillämpas praktiskt samt säkerställa att de 
metoder de beskrev var något som faktiskt används. Vi upptäckte ibland på detta sätt att 
beskrivna metoder inte utnyttjades frekvent, om ens alls, och anser oss därför ha lyckats 
öka sannolikheten att det som i empirin beskrivs kring företagen representerar det 
faktiska arbetet vid tjänsteutveckling. För att helt frånkomma denna risk vore det 
ultimata att komplettera djupintervjuerna med ett antal observationer av ett 
tjänsteutvecklingsprojekt från idé till lansering på vardera företag. Det förutsätter längre 
närvaro i de studerade företagen vilket tyvärr därav ej var möjligt vid denna studie men 
som skulle kunna vara en del i framtida studier på området.  
 
Vi vill också lyfta ett granskande öga mot subjektiviteten i urvalet av de branscher som 
vi utsåg representera olika grad av komplexitet i tjänsteerbjudandena. Vi vill både lyfta 
det faktum att det finns flera branscher som skulle kunna representera de olika 
ytterligheterna av komplexitet i tjänsteutbudet och att dessa är subjektivt valda utan 
någon exakt anledning annan än att de uppfyller de kriterier för urvalet vi fastställde. 
Det bör också noteras att vad som anses som komplext också är subjektivt fastställt, och 
att det som vi avsåg med komplexitet kan skilja sig från vad andra avser med uttrycket. 
Även valet av vilka branscher som uppfyller vår definition av ordet komplex har skett 
subjektivt och vi är medvetna om att det självfallet kan finnas kunder som anser att de 
olika branscherna är mer eller mindre komplexa än vad vi utgett dem för att vara. Dock 
anser vi att branschvalen har stärkts under studiens gång, detta genom att företagen 
själva uttryckt sig till vårt subjektiva urvals fördel.  
 
Något som också bör lyftas i detta avsnitt för diskussion kring val av praktiska metod är 
att respondenternas position i företaget till viss del kan ha påverkat deras svar på frågan 
om tjänsteutvecklingens roll i företaget. Vi anser att det finns en möjlighet att 
respondenten lyfter sina hjärtefrågor som det viktigaste, och därmed har svårt att svara 
objektivt på denna typ av fråga. Av denna anledning vill vi att läsaren skall vara 
medveten om detta då frågor kring värderingen av tjänsteutvecklingens roll lyfts i 
empirin. 
 
Det bör också som kritik av den praktiska metoden och val av primärkällorna lyftas en 
diskussion kring det låga antalet företag i studien som vi valt representera de olika 
branscherna. Vi är väl medvetna om att detta endast är ett urval och vill därför 
ytterligare en gång trycka på att målet med denna studie inte är att göra resultatet 
generaliserbart. Vi är medvetna om att vi i analysens diskussioner ibland uttrycker oss 
kring branschernas i stort men vill alltså klargöra att vi då syftar till vad de två företag 
som i denna studie representerar branschen visat på och inte branschen i stort. Vi har 
valt att uttrycka oss på detta sätt för att underlätta för läsaren att följa med i 
diskussionen. 
 
Vi har som tidigare nämnt eftersträvat att genomföra fler än en intervju per företag, 
vilket vi också gjort. Detta medför att det finns en risk att beskrivningar av arbetet kan 
komma att skilja sig åt en del mellan respondenter inom samma organisation, vilket vi 
ifall detta inträffade skulle var tvungna att ta ställning till. Vi kan i efterhand konstatera 
att de personliga åsikterna inte skiljde sig åt kring hur de beskrev arbetsprocesserna i sig 
utan endast gällande hur de uttryckte sin personliga inställning till arbetet, vilket vi 
anser naturligt. Då inställningar skiljt sig åt mellan respondenter har vi redovisat detta i 
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empirin genom att se till att respektive respondents åsikt lyfts fram, detta för att ge en 
rättvis och korrekt bild av vad vi i studien noterat i empirin. 
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5. Empiri 
I detta kapitel följer redogörelser för studiens empiriska resultat. Vi har valt att dela 
upp beskrivningarna av fallföretagens arbete var för sig för att skapa en helhetsbild av 
fallföretagens utvecklingsarbete. Vi avser att med detta kapitel ge läsaren en förståelse 
för arbetet på fallföretagen inför kommande analys och slutsats. Vi vill påpeka att i 
detta kapitel kommer orden tjänst och produkt behandlas med samma innebörd av ordet 
samt tjänsteutveckling och produktutveckling behandlas med samma innebörd då detta 
inte var någonting som respondenterna reflekterade över. Samtliga respondenter 
använde dessa ord som synonymer och blandade produktutveckling och 
tjänsteutveckling samt produkt och tjänst i intervjuerna.   

5.1 Hotell Alfa 
Alfa är en ledande hotellkedja i Sverige. Alfas hotell återfinns också på den 
internationella marknaden, främst i Norden men även i övriga Europa. Till skillnad från 
många andra större hotellkedjor, där hotellen drivs via franchise, äger och driver Alfa 
själva alla sina hotell. Lisa som arbetar som produktchef på avdelningen Brand and 
Product på Alfa menar att den egna driften och ägandet av alla hotellen ”[…] gör att vi 
väldigt enkelt, om det kommer en lagförändring eller något, kan gå in och sätta en 
standard, en policy eller ett koncept som ska gälla på alla hotell och vi kan göra det 
ganska snabbt. Det är en otrolig konkurrensfördel förstås.” 
 
Carl som arbetar som ansvarig på en avdelning som heter Brand and Product på hotell 
Alfa berättar att ”hotellbranschen är relativt konservativ vilket kan vara en möjlighet 
men mest ett hinder för produktutvecklingen, man förväntar sig vissa saker”, att göra 
stora förändringar menar han kan skapa förvirring men det finns också möjligheter att ta 
en ledande roll och skapa nya erbjudanden som skiljer sig på marknaden när det handlar 
om en traditionell bransch.  

5.1.1 En ny organisationsstruktur 
Hotell Alfa har nyligen genomgått en omorganisation gällande hur utvecklingsarbetet 
ska bedrivas. Alfa har skapat en helt ny avdelning för att samla allt utvecklingsarbete 
under ett tak, vilket de valt att göra för att sätta mer fokus på själva 
produktutvecklingen. Lisa som arbetar som produktchef på avdelningen Brand and 
Product menar att det idag är ett stort fokus på tjänsteutveckling inom företaget men 
tillägger att ”men det hade jag nog inte sagt för ett halvår sedan” och syftar till innan 
omorganisationen då ansvaret för utvecklingen låg spritt inom omorganisationens olika 
avdelningar. ”Nu är det en centraliserad organisation med jättestruktur kring hur det 
ska gå till, allt från hur vi bygger ett business case till hur vi implementerar och följer 
upp” berättar Lisa. 
 
Pia, som arbetar som ansvarig för avdelningen Operation and Development, menar att 
en stark anledning till valet att omorganisera utvecklingsarbetet grundar sig i att de ville 
öka effektiviteten. ”[…] vi ville åstadkomma en systematisering i det hela, så vi får en 
industrialisering, så att vi inte behöver återuppfinna hjulet varje gång.” berättar Pia. 
Carl, som arbetar som ansvarig för avdelningen Brand and Product, menar att ett av 
målen med det nya strukturerade arbetet också är bygga upp kompetens inom företaget. 
Att ha standardiserade modeller med regler och modeller för hur saker ska gå till samt 
styrgrupper som kontrollerar arbetet menar han är ett sätt att ”bygga intellektuellt 
kapital som Alfa ska äga och inte individuella personer”.    
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Den nya omorganisationen har medfört en utvecklingsavdelning som är uppdelad i två 
delar, Brand and Product och Operation and Development. Brand and Product arbetar 
med strategin bakom varumärket och här sker första delen av utvecklingsarbetet. Med 
kommunikation och produkter som verktyg försöker de omsätta hur de vill att 
varumärket Alfa ska uppfattas. Carl, som arbetar som ansvarig för avdelningen 
beskriver avdelningens funktion som ”ett försök att samla den kommunikativa sidan av 
ett varumärke och produktdimensionen, för det är bra om de går hand i hand.”. På 
Carls avdelning, Brand and Product, arbetar förutom han själv också två produktchefer 
som ansvarar för olika delar av hotellverksamheten. Lisa är en av dessa två och ansvarar 
för det som kallas Rum, vilket omfattar allt förutom möten och mat och dryck. Hennes 
arbete innefattar till stor del att arbeta med förstudier och ta fram business case. Hon 
beskriver sitt arbete som ”hands on och väldigt mycket praktiskt”.  
 
Ansvarig på den andra avdelningen, Operation and Development, är Pia. Hennes 
avdelning tar över efter att Brand and Product tagit fram ett kommersiellt business case 
och det är dags för den operativa utvecklingen. Hennes och avdelningens ansvar är då 
att utveckla och implementera dessa koncept. Det ligger också i Pias ansvar att utveckla 
kvalitetsverktyg som hotelldirektörerna kan använda sig av för att mäta kundnöjdheten 
ute på hotellen. Efter att Pias avdelning slutfört sin del av arbetet går ansvaret vidare ut 
till distriktsdirektörerna som ansvarar för ett flertal hotell och då också tar över ansvaret 
för den operativa driften, vilket kan ses som det tredje och sista steget i 
utvecklingsarbetet. 

5.1.2 Utvecklingsarbetet från idé till lansering 
I den första idéfasen, som Carls avdelning Brand and Product ansvarar över och där 
Lisa arbetar som produktchef, arbetar hotell Alfa utifrån tre olika sätt att samla idéer. 
Det första är genom att studera trender i stort i omvärlden vilket de gör tillsammans med 
ett trend- och omvärldsanalysföretag som i sin tur arbetar utifrån olika metoder gällande 
trender. De tittar bland annat på kommande trender i stort. ”Vi vet till exempel att det 
kommer att bli fler kvinnliga affärsresenärer i framtiden på grund av trendanalyser om 
att kvinnor går ut med högsta betyg.” berättar Carl. Utöver detta genomför de också så 
kallade ”vindtunneltest” där befintliga produkter och koncept testas för att hitta styrkor 
och svagheter i produkten utifrån nya trender. Vidare genomförs också 
innovationsworkshoppar där fritt tänkande utifrån de kommande trenderna utmynnar i 
idéer. Dessa olika metoder arbetar Alfa alltså med för att få omvärlden på plats och är 
ett av sätten de använder sig av för att skapa nya idéer.  
 
Det andra sättet att samla idéer är att arbeta med kunderna. ”Vi jobbar med ett annat 
företag som arbetar med co-creation där vi skapar tjänster tillsammans med kund. […] 
sitter med kunderna i rummet för att förstå bakomliggande skäl och varför. Det gör att 
kunden får lärdom om produkten och vi får nya idéer som vi inte hade kommit på själva 
” berättar Carl. Lisa berättar också att de får in kundens åsikter genom de mätningar 
som görs av kundnöjdheten där redan befintliga produkter utvärderas, ”då ser vi 
exempelvis, okej man verkar inte nöjd med vår frukost, då får vi gå in och titta på; ok, 
VAD är man inte nöjd med  […] så kommer tankarna upp på bordet och då börjar man 
titta på dem” berättar Lisa. 
 
Det tredje sättet Alfa får in idéer till nya produkter är genom arbete med medarbetarna 
och ta vara på medarbetaridéerna. Både Lisa och Carl menar att mycket av det som har 
utvecklas har drivits av medarbetarinsikter. ”Bakåt i tiden har vi en historia av att 
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många av de bästa idéerna vi jobbar med idag […] har kommit från medarbetarna” 
berättar Lisa. 
 
Det finns alltså flera sätt Alfa arbetar med att samla in idéer. Carl menar på att ”Det 
svåra är inte att skapa idéer, det är att välja rätt idéer.” Carl berättar att ”de [idéer]  
som kvalar in ska hålla Alfas affärsmässiga mål och även lyfta varumärkets mål.” 
 
Nästa steg, som också utförs av Carl och Lisas avdelning, innebär att göra så kallade 
business case på de idéer som kvalificerat sig. I ett business case så byggs konceptet för 
den nya tjänsten. I business caset ska det finnas en kostnadsbild, mervärden, 
målgruppen det riktar sig till, potentialen i tjänsten och underlag till konceptet i helhet. 
Business caset ligger till grund för projektet i resten av processen.  
 
I detta stadium, då business casen tas fram, görs även pilottester på idéerna för att se om 
de fungerar och om kunder vill ha den nya produkten, om de är villiga att betala för den 
och om Alfa kan leverera erbjudandet. Genom piloterna får hotell Alfa feedback och 
kan lära sig av testerna och uppdatera business caset innan de går vidare till nästa 
avdelning, Operation and Development, där Pia är ansvarig.  
 
”När vi arbetade med en ny rumstyp så framkom det vid pilotstudierna att många 
kunder inte visste hur en espressomaskin fungerade, en tanke vi inte ens hade funderat 
över vilket gjorde att vi fick in nya insikter och kunde göra justeringar i konceptet.” 
(Carl) 
 
Pia, som är ansvarig för Operation and Development, och hennes team tar över när 
Carls avdelning är färdig med sin del av arbetet. Pia berättar att deras roll är att ”ta över 
när Carl och hans team har landat själva piloten, alternativt gjort förstudien så att det 
finns ett kommersiellt business case.” Pias avdelning är ansvarig för att implementera 
koncepten de får från Carl på alla hotell. Medarbetarna på Pias avdelning fungerar 
därför som projektledare och plockar in olika resurser i projektet beroende på vilken typ 
av produkt det handlar om. Pia beskriver hennes avdelnings arbete som ett komplement 
till de koncept som Carls avdelning tagit fram utifrån ett varumärkesperspektiv och 
gästfokus. ”Vår roll är mycket att titta på hur vi kan få en bra och smidig lösning och 
en effektiv lösning. Det kan hända att en lösning är jättebra, det kan vara något våra 
gäster vill ha, men vi kan inte leverera det på ett optimalt sätt” berättar Pia. Hon lyfter 
också att mycket av arbetet handlar om hur nya produkter påverkar de processer som 
finns på ett hotell. En ny produkt kommer troligtvis att påverka de redan befintliga 
processerna och Pia berättar att deras ”jobb är att hålla ordning på dessa processer […] 
vilka av processerna ute på våra hotell blir påverkade?, måste vi göra något?, kan vi 
hitta något för att bli mer effektiva?, kan vi hantera det på ett annorlunda sätt?”  
 
Pias avdelning säkerställer att alla dokumentationer och verktyg som är nödvändiga för 
de nya produkterna som ska ut finns tillgängliga. De lämnar sedan ifrån sig detta till 
Hotell operations som innefattar hotelldirektörerna som arbetar med tjänsteerbjudandet 
på plats. Om tjänsten inte skulle fungera väl ute på hotellen finns det två vägar tillbaka 
in till huvudkontoret. Om det inte fungerar att driva tjänsten för hotellet går det tillbaka 
till Pias avdelning, Operation and Development, där den ses över igen hur det skulle 
kunna fungera bättre med system och flöden. Om konceptet i sig inte håller så går det 
tillbaka till första delen, Carls avdelning, Brand and Product, och görs om därifrån.  
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Pia beskriver övergången mellan hennes avdelning och Carls avdelning som 
”transparent”. De projektansvariga från vardera avdelning överlappar varandra vid 
överlämningen för att se till att den övergripande helhetsbilden på projektet inte går 
förlorad. Pia beskriver det som att ”vi har varsitt team som möter varandra […] 
successivt tar vi över mer, vid ett visst steg tar vi över stafettpinnen.”  

5.1.3 Kundens roll i utvecklingsarbetet 
I Carl, Lisa och Pias beskrivning av utvecklingsarbetet framgår det att hotell Alfa främst 
arbetar aktivt med kundinvolvering vid de tidigare stadierna idégenerering och testande 
av koncept, alltså de delar som igår i avdelningen Brand and Products ansvar.  
 
Pia berättar att det har hänt någon gång att kunder tagits in efter att hennes avdelning, 
Operation and Development, tagit över, men att det snarare är ett undantag än en regel. 
Pia ansvarar däremot för att ta fram verktygen som senare ska mäta kundnöjdheten. Pia 
berättar att Alfa arbetar med gästundersökningar som delas ut till utvalda kunder på 
månadsbasis i vilka kunderna på en tiogradig skala får uttrycka sin upplevelse kring hur 
gästerna upplevde servicen och erbjudandena på hotellet. Att undersökningarna görs 
kontinuerligt gör det möjligt att jämföra och se trender. ”Förra året hade vi ett service 
initiativ […] då var det viktigt att kunna mäta att vi såg att det hade effekt så vi kunde 
fira framgången med vår personal” berättar Pia. 
 
Lisa berättar att de alltid frågat gästerna om erbjudanden och varit aktiva med 
kundundersökningar innan de startar projekt men att de i och med den omorganisation 
de nyligen gjorde har ändrat fokus. ”Det vi gör nu är inte bara att förstå vad kunderna 
svarar utan också hur de tänker och resonerar och vad de egentligen gör.” berättar 
Lisa. Hon menar på att det är en anledningen till att de börjat arbeta mycket mer med 
kundinvolvering på andra sätt än kvantitativa undersökningar och nu istället verkligen 
går ut och möter kunderna på plats. Även Carl har en liknande beskrivning till varför 
han anser det viktigt att mer arbeta aktivt med kunderna än de gjort tidigare. ”Vad 
kunden säger är något helt annat än vad kunden tänker, och det som görs är också 
något helt annat.” uttrycker sig Carl. 
 
Carl berättar att hotell Alfa vid kundinvolvering i idéfasen arbetar tillsammans ett 
företag som är specialiserade på att jobba med att ta in kunder vid utvecklingsprojekt. 
Carl berättar att ”koppla in den fysiska processen är deras nyckel”. Att befinna sig i 
miljön med kund i kombination med djupintervjuer är en av metoderna som Alfa 
anammar. Samarbetsföretaget använder sig också ofta av prototyper av 
tjänsteerbjudandet och interagerar kunder i testmiljön för att se hur kunden förstår och 
reagerar på tjänsten och miljön. Exempelvis kan en shop eller rum byggas upp för att 
studera kunden i den faktiska miljön för att försöka komma på djupet i vad kunden 
faktiskt gör. Carl berättar att ”det är viktigt för oss att fånga saker som inte är 
uppenbara och det gör vi genom att observera beteende i kundmiljön och sitta och 
prata på djupet”. 
 
En produktchef från Carls avdelning, exempelvis Lisa, kan delta vid vissa av 
djupintervjuerna eller vid prototyptestningen men sedan är det samarbetsföretagen som 
analyserar och tolkar slutsatser och skriver slutgiltiga rapporter med insikter som de 
sedan delger hotell Alfa. Trots att arbetet tillsammans med samarbetsföretaget är nytt på 
grund av den nyliga omorganisationen har de redan tre olika projekt i rullning. 
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Lisa berättar att en metod de inom de närmaste dagarna ska testa är brainstorming. ”Vi 
sitter ner och pratar om vad deras [kundernas] behov är […] så vi förstår från dem hur 
de tänker och resonerar” Denna brainstorming kommer kombineras med intervjuer på 
tu man hand där andra gäster får möjlighet att diskutera samma ämne på djupet. Urvalet 
till dessa två metoder sker genom att Lisa eller annan ansvarig produktchef ringer upp 
personer som ska bo på hotellen och möter dem där. Att man på detta sätt väljer att 
börja med att försöka förstå kundens behov menar Lisa grundar sig i att de inte vet hur 
gästen beter sig när det gäller den produkt de nu vill utveckla. ”Om vi visste det och 
förstod hela beteendet och behovet då hade vi nog kunnat jobba fram något vi kunde 
testa på dem direkt […] nu frågar vi först för att se vad det är vi ska testa.” berättar 
Lisa. I ett kommande projekt kommer de istället gå mer direkt in på testande av 
konceptet för att på så sätt få gästernas bekräftelse. Att de väljer att inte börja involvera 
kunden redan i idéfasen vid det kommande projektet menar Lisa beror på att ”där tror 
jag inte att man kände att det var någon idé att fråga gästen vad den ville ha. Vi kände 
att vi visste det ganska väl och vi vet också vilken budget vi har att hålla oss inom.”  
Hon beskriver att de inte har något specifikt som avgör vilken metod de väljer att 
använda, utan att det nog beror på ”hur trygga vi känner oss i vad vi vet om området”. 
Lisa berättar hur de framöver också har tänkt försöka hitta enkla metoder för deras 
stamgäster att utvärdera det de upplever på hotellen, vilket de hoppas kunna göra i och 
med all ny teknik som kommit. 
 
Lisa berättar att anledningen till att de väljer att arbeta med kunderna är ”att vi själva 
inte ska sitta och gissa, utan att vi kan säga; okej, vi har lyssnat på gästen och den vill 
ha det såhär.”  
Carl förklarar att kunden är viktig men att man också måste ta hänsyn till andra saker, 
detta uttrycker han genom att berätta att ”Vi stöttar upp våra intervjuer och co-creation 
med andra typer av undersökningar, kvantitativa, fokusgrupper och interna 
referensgrupper. Farligt att låta kunderna ha all makt, men de är klart en viktig källa. 
Men man måste få in andra röster också, annars risk att du får andra utmaningar”. 
 
Carl berättar också att en svårighet med kundinvolvering är att veta hur mycket tyngd 
man ska lägga i en enskild individs åsikter och berättar att de idag inte har någon bra 
modell för hur de ska sålla vilka åsikter som ska tas med. En annan svårighet som både 
Carl och Lisa nämner är att det kan vara svårt att hitta kunder som vill engagera sig. 
”Folk har fullspäckade agendor så att få tiden att få folk att ställa upp är oerhört 
svårt” berättar Lisa. Hon berättar att hon upplever det som att folk har en mycket 
positiv inställning till att delta, tycker mycket och vill gärna tycka men folk inte har tid. 
Carl berättar att de vill göra kunderna ännu mer engagerade och att ta in kunderna i 
tjänsteutvecklingen är ett sätt för hotell Alfa att försöka göra kunderna till ambassadörer 
för varumärket. ”Idag är vi respekterade, vi vill bli älskade och respekterade.” Carl 
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5.2 Hotell Beta 
Hotellkoncernen Beta är den nordiska delen av ett hotellvarumärke som finns 
representerat i hela världen. Hotellkoncernen består av ett flertal olika hotellkedjor som 
alla representerar egna hotellkoncept och som agerar under egna varumärken, ett av 
dessa är Epsilon.  
 
Utvecklingsarbetet inom koncernen sker inte på en specifik avdelning utan ”beroende 
på vad frågan handlar om så hamnar den på olika bord. Det finns ingen regelrätt 
avdelning som uteslutande och regelrätt jobbar med tjänsteutveckling för hela 
koncernen.” berättar Tor som arbetar som Commercial Development Director på 
säljavdelningen på Betas huvudkontor. Säljavdelningen som Tor arbetar på ansvarar för 
säljutveckling, vilket innebär allt som berör stödfunktionerna till säljorganisationen. 
Inom deras ansvar ligger saker som system, utbildningsfrågor, distribution och 
information. Tor berättar att hans avdelning är involverad i flera olika projekt som 
innefattar tjänsteutveckling. Tor beskriver Beta som entreprenörlett och att det bygger 
på att de hela tiden utvecklar sig. 
 
Ansvarig för en av hotellkedjorna är Ulf. Han är driftsdirektör på kedjan vid namn 
Epsilon, vilket innebär att han arbetar i linjeorganisationen med hotelldirektörerna som 
deras chef. Han har i sin roll totalt resultatansvar för de 25 hotell under namn Epsilon 
som finns inom hans geografiska ansvarsområde, vilket är Sverige, Danmark och 
Baltikum. I Ulfs arbetsuppgifter ingår det konceptutveckling, service och allt som har 
med leveransen av produkten men också sälj och marknadsföring i alla dess former. Ulf 
arbetar också med utveckling, de frågor som rör hans kedja och vad de levererar till sina 
kunder. Ulf beskriver kopplingen mellan hans utvecklingsarbete och det som sker på 
koncernnivå som att de; ”ligger som en parallellorganisation, vi nyttjar deras system 
när de är klara.” Ulf beskriver också hur de på koncernnivå löpande stämmer av med 
honom, hans norska kollega och deras gemensamma chef kring vad det finns för behov. 
Han berättar att de tre (han, norska kollegan och deras gemensamma chef) tillsammans 
samarbetar och driver all utveckling för kedjan Epsilon men att de informerar koncernen 
om vad de gör och hur de tänkt. 

5.2.1 Tjänsteutveckling på koncernnivå 
Tor beskriver att koncernen som ett öppet forum när det kommer till arbete gällande 
förändringar och utveckling. Han berättar att Beta inte har en avdelning som uteslutande 
arbetar med tjänsteutveckling för hela koncernen. Beroende på vad projektet och 
utvecklingen handlar om så hamnar det på olika bord inom koncernen och projektet 
styrs utifrån olika avdelningar eller hotellkedjor. ”I princip samtliga i någon form av 
ledande ställning jobbar med utveckling, det ansvaret är fördelat utifrån roll 
egentligen” berättar Tor.  
 
Tor förklarar att tjänsteutvecklingen inte sköts utifrån förutbestämda modeller och att 
inte finns någon förutbestämd process, något som är ett aktivt val. Tor berättar att hotell 
Beta börjar utvecklingsarbetet genom att se behov på marknaden vilket primärt görs 
genom kundkontakter och då framförallt utifrån gästerna på hotellen. Behov kan också 
fångas upp i samtal med samarbetspartners. Tor berättar att ”det bygger på att den som 
uppfattar behov tar ansvar för att föra det vidare”. Rör det säljfrågor tas kontakt med 
säljkontoret, rör det marknadsföringen så går man dit och vid driftsrelaterade frågor går 
det till kedjeansvarige. Sedan görs det förstudie på idén och behovet analyseras och det 
tas fram underlag för projektet. Tor berättar att underlaget innehåller vad de behöver 
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göra, varför, vad de kan tänkas vinna på det och vad investeringen är. Underlaget går 
vidare till ett forum i företaget som antingen godkänner eller stoppar att det nya 
projektet ska köras.  
 
När det beslutet är taget tillsätts det en styrgrupp och projektledare som tar fram 
deltagare till projektet.  Beroende på projektets ämne så består projektgruppen som 
tillsätts av personer från olika avdelningar med olika kompetenser utifrån projektets 
behov. De olika avdelningarna som är involverade i projekten tar de krav de har på 
lösningen från sin avdelnings synvinkel. Det finns ett löpande arbete med att dela 
information med marknadsavdelningen men det är vanligast att avdelningen som 
ansvarar för projektet, exempelvis Tors säljavdelning, själva gör kundundersökningar 
eller insamlingar om det finns behov för det i projektet. ”Vi vet varför vi ställer 
frågorna och har en plan för vad vi ska göra så då gör vi det själva” berättar Tor. Tor 
förklarar att kravet på att ta in externa och interna kompetenser utanför den egna 
avdelningen som håller i projektet är olika, det kan vara att de som tagit fram idén redan 
från början är klara med vad som behövs och hur det ska utformas och då involveras 
egentligen ingen annan varken externt eller internt.  
 
Tor berättar att processen kan se väldigt olika ut beroende på projektets storlek och 
komplexitet, vilket också medför att tiden för projekten kan skilja sig år en hel del, från 
några dagar till flera år. Tor berättar att hantera saker från fall till fall och att inte bygga 
förutbestämda processer för olika saker genomsyrar det mesta Beta gör, ”på gott och 
ont givetvis.” (Tor) Att det inte finns förutbestämda processer menar Tor kan ses om en 
nackdel utifrån enkelhet och standardisering eftersom det inte finns en klar mall att 
arbeta utifrån, ”däremot ger det väldigt många möjligheter när det gäller att kunna 
anpassa det i fall till fall”.  

5.2.2 Kundens roll – koncernnivå  
Att ta in kunderna menar Tor gör att ”Vi får faktiskt ett ytterligare granskande öga 
kring det vi tänker. Det är slutanvändaren vi måste anpassa lösningarna för, det är ju 
kunderna vi lever efter”. Om kunden aktivt används under ett utvecklingsprojekt beror 
på vilken typ av tjänst som utvecklas, en del tjänster utvecklas endast för internt bruk. 
”Om kunden är direkt påverkad av den lösningen vi gör så försöker vi också att 
involvera kunden i att testa och utvärdera” berättar Tor.  
 
Nya idéer grundar Beta som nämnt ofta i behov de upptäckt. Behoven finner de primärt 
genom kundkontakter berättar Tor. Ofta sker det i det dagliga samtalet ute på hotellen 
men Tor berättar också att ”om det rör kundspecifika saker […] då bildar vi en 
referensgrupp med kunder som får tycka och tänka”. Referensgrupperna kan utformas 
på lite olika sätt. Tor berättar om ett nyligen genomfört projekt där de bjöd in kunderna 
till en workshop där de under ett samtal med väldigt öppna frågor diskuterade den nya 
tjänsten tillsammans med kunderna. ”…frågor om hur de vill att det ska fungera i den 
bästa av världar, vad är viktigt för dem, hur vill de att det ska fungera.” (Tor) 
Kunderna som deltog var kunder som tillhörde den primära målgruppen för den nya 
tjänsten. Tor berättar att den information de fick in via referensgruppen låg sedan till 
grund för en del av den kravspecifikation som deras avdelning levererade. I detta 
exempel fick kunderna sedan också testa funktionaliteten innan den nya tjänsten 
lanserades, i detta fall handlade det nämligen om ett bokningssystem som skulle införas. 
”Sedan har vi en öppen dialog kring vad som är bra och mindre bra och samlar ihop de 
åsikterna och levererar till projektet.” Dessa tester genomfördes i kundens egen miljö, 
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alltså hemma eller på jobbet. Tor berättar att de sedan, utifrån kundernas synpunkter, 
genomför de ändringar som de anser är möjliga och försvarbara. 
 
Tor berättar att en av de svårigheter han ser med att arbeta med kunden som en aktiv 
deltagare är att det kan vara svårt att hitta tillräckligt många dedikerade kunder som vill 
delta. ”Det var ganska svårt i detta specifika fall, vi fick lägga ner ganska mycket tid på 
att få kunderna.” berättar Tor och hänvisar till referensgrupperna som genomfördes i 
samband med utvecklingen av det nya bokningssystemet. 
 
Utöver referensgrupper använder sig Beta av frågeformulär och intervjuer. Utöver 
utskick i form av mejl eller i pappersform brukar de också fråga kunderna direkt i själva 
kundmötet. ”Till exempel, de som jobbar i frontline ser till att fråga kunder vad de 
tycker” berättar Tor. Att ta med kunden som en del av utvecklingsarbetet anser Tor 
dock inte alltid är nödvändigt ”…i vissa lägen behöver vi faktiskt skapa och utveckla 
utifrån det vi har bestämt att det ska bli.” 

5.2.3 Tjänsteutveckling på kedjenivå - hotellkedjan Epsilon 
Ulf berättar hur tjänsteutveckling går till utifrån driftsrelaterad tjänsteutveckling och 
han förklarar att han arbetar tillsammans med hotellkedjeansvarig i Norge samt en 
överordnad chef och att de tillsammans ansvarar för hotellkedjan och varumärket 
Epsilons tjänsteutveckling. Ulf berättar att han också har en person som arbetar på 
marknad, en på sälj och en på revenue som han kan diskutera olika frågor med. Ulf 
berättar att de vänder sig till huvudkontoret när de har behov av tekniska lösningar. ”Då 
får vi skicka in önskemål att vi skulle vilja här, för vi ser den här lösningen.” Men han 
berättar att så länge de inte trampar in i IT-lösningar så kan de göra ganska mycket 
förändringar på egen hand. 
 
Själva utvecklingsarbetet börjar med att idéer kommer från hotellen och går sedan via 
Ulf, den norska kollegan och den överordnade chefen som tillsammans tillsätter en 
projektgrupp. Projektgruppen kan se olika ut beroende på vilken kompetens som behövs 
för projektet. ”Det kan vara bra att ibland ha med folk som inte är begränsade 
tankemässigt, en erfarenhet kan ju också bli en belastning” berättar Ulf. Projektgruppen 
tar fram ett case som underlag med kostnader, målgrupp och innehåll av 
tjänsteerbjudandet och sedan tas beslut om projektet ska köras. Då informeras 
koncernledningen om beslut och underlag, det är oftast Ulf som bestämmer att ett 
projekt är okej att köra men vid frågor om resurser så kan det hända att projektet får 
avslag eller skjuts upp av koncernledningen.  
 
Gällande den fösta delen, idéinsamlingen, berättar Ulf att det görs systematiska 
mätningar och frågeformulärutskick för att få tips och kritik. Att hela tiden förbättra det 
dåliga är en del av utvecklingsarbetet. Den andra delen berättar han består av att tänka 
utanför boxen, där ett sätt är att tänka bort saker. ”Om man har ett hotell och ska checka 
in och så leker du med tanken att du inte får ha någon reception, hur gör du då?” (Ulf). 
Ulf berättar dock att vanor kan vara svåra att bryta och menar att kunden ofta säger nej 
då förändringar föreslås eftersom de är vana att ha det på ett visst sätt. 
 
Varje hotell fungerar lite som sin egna lilla värld beskriver Ulf. De skapar egna idéer 
utifrån den kritik som just det hotellet får in. När ett hotell kommer med en idé till 
honom om hur det vill lösa något så berättar Ulf att de jobbar väldigt mycket som att 
”…tror ni på det så kör vi på det och sen utvärderar vi”. De testar alltså idén på det 
hotellet som kom med förslaget och fungerar det så delger de informationen till andra 
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och implementerar det på övriga hotell berättar Ulf. Kommer ett hotell med en bra idé 
som passar i Epsilons ideologi så är de öppna för att utföra det berättar Ulf. 
 
Ulf berättar att han använder sig mycket av ett specifikt affärsmodell när han jobbar 
med affärsutveckling. Han berättar att modellen går till så att man går igenom ett antal 
steg innan man kommer till vad man faktiskt ska göra. Ulf beskriver att det denna 
affärsmodell försöker göra är att blanda in de större frågorna, vart vill vi på kort och 
lång sikt. Utifrån detta avgörs vilka tjänster som de ska ta vidare och utveckla. Ulf 
uttrycker det som att ”man krånglar till det lite gran”, men menar att problemet många 
gånger är att man sitter med utvecklingsfrågor utan att ha någon plan, vilket den 
affärsmodell han använder sig av försöker motverka. Ulf berättar att han alltid arbetat 
mycket systematiskt och med principen att man filtrerar genom sin affärsplan, sina 
värderingar och sina framgångsfaktorer. ”Då blir det ganska tydligt vad som funkar och 
inte funkar” uttrycker sig Ulf. Ulf talar om att ideologin och värderingarna samt 
kulturen i företaget är viktiga för vilken utveckling som drivs och beskriver att det 
handlar om att välja utvecklingsprojekt utifrån vad företaget vill uppnå. ”Bestäm dig för 
vem du vill vara och vad du vill kännetecknas av”(Ulf).  
 
Ulf tillägger att det finns alla möjligheter att förändra men att det gäller att förändra det 
som är av betydelse för kunderna och att det ibland kan vara väldigt trögt att förändra i 
en traditionell bransch. Han tycker själv att det är viktigt att lägga fokus på de mjuka 
värdena och personalen. ”Det dagliga arbetet ute på hotellen och förbättringar av 
flöden och upplevelser är av stor vikt för vår utveckling, i hotellbranschen är det lätt att 
kopiera erbjudanden och koncept bara genom att gå in på hotellet, men känslan och 
upplevelsen kan de inte kopiera, det är viktigt.” (Ulf) 

5.2.2 Kundens roll på Epsilon 
Epsilon får som nämnt in kundens åsikter via kundundersökningar samt i det dagliga 
samtalet med kunden ute på hotellen, vilket sker regelbundet. ”Vi arbetar med ett 
system där kunderna som nyttjat tjänsterna får frågor om de skulle rekommendera 
tjänsten till någon annan, på så sätt får vi reda på om kunderna talar väl om oss och att 
det finns en vilja till återköp.” berättar Ulf. 
 
Ulf berättar att de har testat att ordna stamgästkvällar för dialoger och diskutera frågor 
med kunder som reser mycket och bor mycket hos dem, det har även testat med 
gästpaneler där erbjudanden och tjänster diskuteras. Ulf menar dock på att det inte 
framkommer så mycket nytt. ”Min uppfattning är att gästerna inte vet vad de vill ha, 
det är svårt att låta gästerna styra produktutveckling och jag låter hellre gästerna vara 
de som utvärderar bra eller dåligt men arbetar med andra processer för att utveckla 
själva konceptet.” Ulf 
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5.3 Försäkringsbolag Gamma 
Försäkringsbolag Gamma är verksamma inom den finansiella sektorn och erbjuder 
tjänster inom försäkring och bank. Försäkringsbolaget Gamma har en 
utvecklingsavdelning som hanterar affärsutveckling för de tre delar som bolaget valt att 
dela upp sina tjänster utifrån; bank, liv och försäkring. Tidigare skedde 
utvecklingsarbetet utifrån de olika affärsgrenarna och vardera del ansvarade för sin egen 
utveckling. Idag har organisationen stöpts om och nu är all utveckling för de tre 
affärsområdena samlade och sker hos utvecklingsavdelningen. Per som arbetar som 
projektledare på utvecklingsavdelningen berättar att ”När avdelningen utveckling 
föddes satte vi ihop allt för att få bättre förutsättningar”. Utvecklingsarbetet gällande 
försäkring är sedan i sin tur uppdelat i tre segment vilka är privat, företag och lantbruk. 
Jim som är chef för den del som kallas Privat, alltså de tjänster som riktas mot 
privatpersoner, uttrycker sin syn på omorganisationen. ”Vi har bättre förutsättningar 
för att skapa hållbara och långsiktiga produkter nu när vi har samlat allt under ett tak, 
vi har mer verktyg och kompetens som samspelar” (Jim) 
 
Jim berättar att tjänsteutvecklingen värderas högt i företaget och det är en viktig del av 
allt företaget gör. Per lyfter dock utmaningen med att arbeta i försäkringsbranschen med 
att det egentligen inte finns någon kontakt mellan kunder och försäkringsbolag så länge 
ingenting dåligt händer eller när betalningskortet kommer och att det är en utmaning att 
skapa relationer. Därför menar han att det är viktigt att företaget hela tiden arbetar med 
kringtjänster som kan stötta det finansiella arbetet. 
 
Jim berättar att det handlar om att hitta smarta vägar i tjänsteutvecklingen och att när det 
gäller finansiella tjänster handlar det mycket om bakomliggande variabler och de mer 
mjuka värdena som exempelvis trygghet. Jim berättar att det är viktigt att skapa goda 
relationer till kunderna för att få dem att känna tryggheten i företaget, vilket är en stor 
utmaning eftersom försäkringsbolag sällan är i kontakt med sina kunder. ”De kunder 
som råkar ut för en olycka och måste använda sin försäkring är ofta de som stannar hos 
oss längst.” berättar Jim. 
 
En annan utmaning är att det tar tid att driva förändringar och Jim hänvisar detta till att 
de bakomliggande IT systemen som ligger till grunden är gamla och inte utvecklade 
utifrån de flexibla sätt som krävs idag och fungerar därför som en bromskloss. 
”Kravbilden som kommer från människor som växt upp med sitt pekfinger som 
inputvariabel  […]  kommer ställa till det för alla aktörer som varit med väldigt länge, 
och vi är en av dem.” säger Jim. Där han syftar till att människor växer upp med 
tekniska lösningar och internet och förväntar sig andra saker än tidigare generationer. 
Per berättar också att det är mycket lagar och regelverk som styr inom branschen som 
man måste ta hänsyn till. 

5.3.1 Ett strukturerat utvecklingsarbete  
”Vi arbetar på lite olika sätt beroende på storleken på projektet men nästan alla våra 
tjänster är byggda på system vilket gör att vi behöver en omfattande och strukturerad 
process för att tjänsten ska fungera ur alla vinklar.” (Per)  
 
Per, projektledare på utvecklingsavdelningen, förklarar att utvecklingsarbetet för att ta 
fram nya tjänster på Gamma utgår från en strukturerad process med ett flertal olika steg.  
Han beskriver att de använder sig av en större modell för utvecklingsprocessen som 
består av åtta steg, där de första stegen består av utvärdering av idén. Idéerna måste 
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utvärderas och genomgå ett antal beslutspunkter innan det fattas beslut om att gå vidare 
och startas upp ett konkret utvecklingsprojekt utifrån dem. Själva projektarbetet sedan 
är de sista fem stegen, i vilka de använder sig av standardiserade projektmodeller för 
hur projektarbetet ska utföras. Per förklarar att utvecklingsprocessen innehåller modeller 
för hur idéer skapas, hur de analyseras, hur uppstartning ska ske, hur effekthemtagning 
och mål ska sättas samt hur utvärdering ska gå till. ”Om det inte sker strukturerat och 
med kommunikation så kan vi missa delar som gör att idén i slutändan inte kan bli 
levererad för att exempelvis systemen inte fungerar på det sätt som var tanken.” 
berättar Per. 
 
Mer detaljerat börjar alltså processen med att idéer uppkommer. Alla medarbetare har 
möjlighet att komma med idéer. Jim berättar att de har upprättat mallar som 
medarbetarna får fylla i med sina idéer som de sedan kan skicka in till 
utvecklingsavdelningen. ”Är det en bra tanke så går vi vidare med analys för att se om 
det finns substans” berättar Jim. Man går igenom ett antal beslutssteg där man avgör om 
idén ska fortsätta mot att bli ett utvecklingsprojekt. Vid varje steg som idén tar sig 
vidare så kompletteras projektet med ytterligare kompetens och pengar. ”När vi börjar 
lägga tid då kostar det pengar. För varje steg som idén blir bättre och bättre och 
behöver fler människor som kompletterar med sin kunskap. Ju mer pengar den [idén] 
behöver desto mer behövs det tas beslut i varje ekonomiskt steg.” berättar Jim 
 
Jim berättar att när de har skapats ett så kallat business case är det klart att starta upp 
som projekt. Business caset innehåller underlag som rör planen för tjänsten, 
kostnadskalkyler och vilka målgrupper tjänsteerbjudandet ska rikta sig till samt en plan 
för effekthemtagning av den nya tjänsten. ”Det måste finnas en plan för hur vi ska 
kunna plocka hem de pengar vi satsar i projektet.” berättar Jim. Per beskriver att ”När 
projektet startas upp sätter vi upp ett projektkontrakt i vilket man har projektmål som 
man arbetar utifrån.” Ett projektkontrakt upprättas alltså för varje projekt, det är en och 
samma projektmodell som används för samtliga projekt. Det startas sedan en 
projektgrupp med olika kompetenser från olika delar i företaget som har relevans för 
projektet. Det varierar från olika fall vilka som deltar och ifall idégivaren medverkar i 
hela projektet eller bara vid idégenereringen skiljer sig också åt. Projektet styrs utifrån 
traditionella projektmodeller med kvalitetssäkringar under vägen för att hålla koll så att 
mål, finansieringar och idén fortfarande håller. ”Ett civilingenjörssätt att se på det, vi 
gör det rigoröst” uttrycker sig Jim om deras arbetssätt vid utvecklingsarbetet.  
 
Styrkan är att vi har det här ramverket, modeller som tar oss framåt, och det funkar 
väldigt effektivt. (Per) 
 
Efter att det har utvecklats en produkt så är det dags för lansering och 
tjänsteerbjudandena överlämnas till fristående länsbolag som tar över och säljer 
erbjudandet. Per berättar att ”För oss är det viktigt att samspelet mellan oss och 
länsbolagen fungerar, det är de som senare ska arbete med de tjänsteerbjudande vi 
utvecklar. Representanter från länsbolagen sitter ofta med i referensgrupper under 
processens gång för att bidra med kompetens och för att skapa nära relationer.” Även 
Jim lyfter vikten av ett bra samarbete mellan de på utvecklingsavdelningen och de ute 
på länsbolagen. ”Relationerna med länsbolagen är viktigt för det är våra kanaler ut och 
genom dem ser vi att tjänsterna fungerar i praktiken.” (Jim) 
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Efter att tjänsten är lanserad sker uppföljningen av projektet genom en så kallad 
effekthemtagning. ”Man tittar på om man har nått de effekter man satt upp som mål.” 
beskriver Per. Han menar att man gör detta för att kunna mäta hur mycket den nya 
tjänsten gett och man får också en möjlighet att sätta det i relation till de planer man 
gjorde tidigare. 
 
Både Jim och Per beskriver processen i sin helhet som väl strukturerad, de arbetar 
utifrån fasta modeller och strukturer som de tar hjälp av då det krävs. ”Hade en 
reklambyrå hört detta hade de svimmat. De hade tyckt att det var för många steg och 
för mycket kvalitetssäkring. Men är det ett projekt för 100 miljoner, då gör du gärna 
inte fel.” uttrycker sig Jim. 

5.3.3 Synen på kunden 
Jim berättar att det blir en stor utmaning för dem när man börja se många aktörer, inom 
olika branscher, som bygger tjänster där kunden är den centrala parten. Han berättar att 
kunden då lär sig att man kan använda tjänsten när som helst och att den information de 
söker alltid finns tillgänglig. ”När det beteendet sätter sig hos kunden, att den förväntar 
sig att få det på samma sätt som när man startar ett konto på spotify eller twitter. Att då 
inte vara relevant i det sammanhanget är att vara död.”  (Jim) 
 
Jim säger att tjänsteutveckling på kunderna eller användarens villkor är absolut nyckel 
för överlevnad samt att för att kunna möta kundernas efterfrågan så måste man se dem 
som om de vore medarbetare. ”[…] deras krav är lika viktiga, eller starkare faktiskt, än 
de krav som kommer från egen verksamhet.” berättar Jim 
 
Jim tror på att det i stort finns en marknad för att släppa in kunder att vara med vid 
produktutveckling, men menar att det är svårt i den finansiella världen med regelverk 
och komplexiteten på tjänsterna. Han berättar att det är svårt att ta reda på vad kunden 
vill ha när kunden själv är osäker på vad den vill ha. ”Vi har noterat ett lågt intresse för 
kundinvolvering, vi erbjuder någonstans lågintresseprodukter som endast är relevanta 
när något går fel och då vill man som kund använda produkten, inte utveckla den.” 
berättar Jim. 

5.3.2 Kundens roll vid utvecklingsarbetet på Gamma idag 
När det kommer till att involvera kunder vid utvecklingsarbetet nämner Jim att de 
använder sig en del av kunder för att få input till idéer för nya tjänster men att det idag 
inte finns något strukturerat sätt för att fånga den inputen, ”kanske något för framtiden” 
säger Jim.  
 
Per berättar att de på Gamma också kvalitetssäkrar utvecklingen under processen genom 
kundundersökningar för att se att produkterna fortfarande är relevant, att kunderna 
fortfarande har ett intresse och om det har skett några förändringar från startpunkten. 
Det finns ingen mall för när i processen kundundersökningar görs utan det beror från 
fall till fall. ”Tar vi in en projektledare som har arbetat några år har det lite grann i sig, 
att veta ungefär vad man behöver.” berättar Jim och säger också att ibland hamnar man 
i lägen där man måste testa av. ”En ide som är stor och viktigt får man göra provskott 
på. Antingen göra kundundersökning eller göra en pilot tidigt.” berättar Jim. Ibland 
väljer de att genomföra kundundersökningarna i ett extremt tidigt läge. ”Kundens 
synpunkter, och kundens roll i värdekedjan behöver beaktas innan idén ens formuleras. 
Så tidigt.” berättar Jim. Annars använder de mest kundundersökningarna som en 
bekräftelse under vägen för att få veta att så långt man har kommit ändå är okej så att de 
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kan fortsätta. Vilket de gör genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
berättar Jim. 
 
De kvalitativa metoderna de använder sig av varierar. De har exempelvis genomfört 
intervjuer där kunden har filmats eller beskådats genom en glasvägg under samtalet, 
men också analys av hur kundens ögon rör sig på exempelvis en skärm har används som 
metod. Kanaler som används för att få in kunders synpunkter är telefon, digitalt och 
fysiska träffar som djupintervjuer och pilottestande. Jim tillägger dock i diskussionen 
om olika kundundersökningsmetoder att; ”det är långt ifrån alla utvecklingsprojekt som 
fungerar på detta sätt”. Han hänvisar till att det vid interna utvecklingsprojekt inte finns 
behov att ta i kunden. 
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5.4 Försäkringsbolag Delta 
”I försäkringsbranschen så kan man säga att produkterna är nästan identiska vilket gör 
att Delta konkurrerar mycket med det konceptuella upplägget, enkelhet och relationer 
istället för med produkten. Det är fokus på utvecklingen av det som omger tjänsten 
likaväl som tjänsten i sig.” Lars   
 
Försäkringsbolaget Delta är ett försäkringsbolag som är dotterbolag till en välkänd 
bank. Delta arbetar med försäkring och livverksamhet, vilket innefattar försäkringar 
som berör liv, sjukförsäkring och pension. På Delta finns en produkt och 
affärsutvecklingsavdelning med 45 anställda, där arbetar Sofia som chef för den delen 
som arbetar med produktutveckling.  På Delta finns också en enhet som heter 
säljutvecklingen, här arbetar Lars som ansvarig. Säljutveckling lägger upp strategier och 
skapar förutsättningar och verktyg för säljarna i kundmötet. Lars berättar att de inte 
utvecklar produkter själva men att han driver säljarnas och kundernas krav in till de som 
gör det, alltså Sofias avdelning produkt och affärsutveckling. Han uttrycker relationen 
mellan hans avdelning, säljutveckling och Sofias avdelning som att ”försäljningen är en 
kravställare på produkt och affärsutveckling”.   
 
Sofia beskriver att det finns svårigheter med att göra förändringar i en bransch som rör 
bank och försäkring i och med att det är en otroligt kontrollerad bransch, det finns 
mycket regelverk och lagar som styr vilket hon menar begränsar utvecklingsarbetet. 
”…däremot finns det ett stort behov på marknaden av nya tjänster då det är ständiga 
förändringar och vi arbetar ständigt för att driva tjänsteutvecklingen framåt. 
Tjänsteutvecklingen är hjärtat i företaget.” berättar Sofia.  
 
Sofia berättar att det har implementerats nya arbetsmetoder sedan 2010. Tidigare fanns 
det ingen helhetsprocess för arbetet men idag är det mer strukturerat med en process för 
hur man vill att arbetet ska gå till från idé till lansering. ”Tidigare har det varit vilda 
western, snickeri på kammaren” berättar Sofia. Även Lars berättar att deras 
arbetsmetoder har genomgått förändringar samt att en del förändringar pågår just i detta 
nu, de håller bland annat på att segmentera upp kunderna utifrån behov för att lättare 
kunna möta dem med rätt resurser. 

5.4.1 Arbete utifrån en förutbestämd tjänsteutvecklingsprocess 
Sofia beskriver att det idag inom försäkringsbolaget Delta finns en utarbetad process 
som tjänsteutvecklingen följer. Processen börjar med att idéer kommer in, antingen från 
kunder eller utifrån vad Delta ser på marknaden. Det kan vara förändringar i samhället, 
demografiska eller legala förändringar som gör att det uppkommer nya behov. De 
analyserar också kommande trender bland annat med hjälp av omvärldsbevakning. 
Sofia uttrycker det som att informationen kan komma från olika gränssnitt mot 
omvärlden i form av studier, konkurrenter, internet och sociala medier eller via 
försäljningskanalerna. 
 
Lars berättar att de på säljutveckling har tre olika sätt för att samla idéer. Det första 
sättet är utifrån ett utvärderingssystem vilket går ut på att de frågar kunderna, efter ett 
försäljningstillfälle, varför eller varför inte de valt att göra affärer med företaget. Detta 
görs för att ta reda på vilka värden i försäkringsbolag Deltas erbjudande som kunden var 
beredd att betala för, eller vad som gjorde att de inte var beredd att betala för tjänsten. 
De har ännu inte påbörjat denna metod och Lars vet därför inte exakt hur förfrågan till 
kunden kommer att gå till. De har tidigare frågat säljaren om dess uppfattning om möten 
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med kund och försökt att genom dem få en bild av vad kunden tycker. I och med 
förändringar i arbetsmetoderna kommer de istället alltså frågar kunden direkt. Lars 
beskriver att de valt att förändra detta på grund av att ”Det är ju ändå han [kunden] som 
betalar för tjänsten och det är hans åsikter, beteende och behov vi ska tillfredsställa och 
då måste man ju fråga dem [kunderna] direkt”.  Denna metod anser Lars är mycket 
viktig. Det andra sättet för att samla idéer är genom att det tillsätts utvecklingsgrupper 
med distributörer så som egna säljare och även förmedlare som träffas för att göra 
tjänsteerbjudandet mer kunddrivet och så att de interna processerna fungerar. Vidare 
finns ett tredje sätt att samla in idéer, det handlar om att säljarna inom Delta har 
möjlighet att via intranätet skicka in förslag till säljutvecklingen. Förslagen följer en 
mall där information om problemet eller möjligheten de ser fylls i samt hur de vill 
förändra och vad de vill uppnå, på så sätt finns det dokumenterat. ”Sen kan alla på 
intranätet se vilka idéer som kommit in, det är väldigt transparent och öppet.” berättar 
Lars. Han berättar också att man vid inlämnande av ett förslag får feedback om vad som 
händer med idén, något som är nytt och han menar att det ”triggar ju också att man 
kommer in med nya idéer.” 
 
Nästa steg i processen är ett så kallat prio-råd. Lars berättar att de vid detta råd samlas 
från säljutveckling, produkt och affärsutveckling och administration för att diskutera 
vilka idéer som ska tas vidare. De idéer som tar sig igenom rådet tas vidare till Sofias 
avdelning, alltså produkt och affärsutveckling. Idéerna kan handla om allt från små nya 
förändringar till stora nya produkter. Säljutvecklingen försöker hålla ihop alla idéer och 
det är genom försäljningsavdelningen som de flesta idéerna kommer. Lars beskriver det 
som att de lämnar över idén och vad de tror och att ”sen får de borra i detta” och syftar 
till Sofias avdelning produktutveckling. 
 
De idéerna som inte kommer från försäljningskanalerna utan från de upptäckter som 
gjort av vad som sker på marknaden i form av trender bland annat omvandlas till idéer 
genom att kreativa personer på produkt och affärsutvecklingsavdelningen kollar vad 
som saknas på marknaden, hur behov kan skapas och hur de kan fyllas berättar Sofia. 
 
Idéerna går då vidare in i en process som börjar med att det byggs ett business case som 
används som underlag för beslut om vidare utvecklingsarbete. Business caset är en 
viktig del i företagets process eftersom det ofta handlar om stora och komplexa projekt 
som inte får gå fel berättar Sofia. I business caset lyfts frågor som hur många som vill 
ha tjänsten, hur många är villiga att betala för den, kostnad att bygga. Med business 
caset som underlag och när man gått igenom flera steg för att säkerställa att det blir bra 
så tas beslut om projektet ska köras vidare berättar Sofia. Lars berättar att beslutet om 
utvecklingsprojektet ska tas vid beslutas vid ytterligare ett råd. Nu ställs projektet som 
kommer från säljutveckling mot andra utvecklingsförslag och beslut fattas om hur 
resurserna ska prioriteras. ”För nu måste vi ta hänsyn till att det finns andra enheter i 
det här bolaget som vill ha saker och ting utvecklade” berättar Lars. 
 
När beslut tagits om att idén ska förverkligas så formas en projekt- eller mindre 
utvecklingsgrupp. Det tillsätts projektledare och projektgrupp samt en styrgrupp. 
Arbetet går igenom flera olika steg och nivåer för att det hela tiden under arbetets gång 
ska säkerställas att det är på väg åt rätt håll. Utvecklingsenheten där Sofia är chef för 
produktutvecklingsavdelningen ställer kraven på produkten, hur den ska fungera och 
vilka målgrupper den ska till, dessa dokument utformas så detaljerat som möjligt och 
sedan lämnas de över till IT avdelningen för att bygga upp det i praktiken, ifall projektet 



 60 

är IT-baserat. Sofia trycker på vikten av modeller och dokument för att de olika 
avdelningarna ska kunna ta över och lämna vidare mellan varandra utan att kärnan och 
tankarna med produkterna försvinner. När IT avdelningen har byggt upp produkten 
skickas det tillbaka till produktavdelningen igen och då ska den ut och lanseras. 
Processen och modellerna som Delta använder för att utveckla nya tjänster är desamma 
som för befintliga tjänster, hela processen kan ta allt från tre månader till flera år 
beroende på vad det är som utvecklas. ”Förut hade vi ingen helhetsprocess, men nu har 
vi det och det är på grund av att alla ska vara med, alla har samma mål, och det finns 
ett långsiktigt tänk i det vi utvecklar.” berättar Sofia. Genom att strukturera och göra på 
det sätt som de gör idag berättar Sofia att de nya tjänsterna som kommer ut blir mer 
hållbara. Hon berättar att det idag ”tar längre tid men det är det värt” och syftar då till 
att de nu ser till att skapa saker som sedan blir återanvändbara och som därmed gör att 
det kan göras snabbare nästa gång. 

5.4.2 Kundens deltagande 
Sofia anser att Delta kan erbjuda väldigt individanpassade produkter, att man som kund 
till delta kan få väldigt mycket skräddarsytt. ”Det tycker jag att vi är bra på faktiskt, att 
kunna anpassa oss till kundens behov.” säger Sofia. Sofia lyfter också att kunden är det 
absolut viktigaste för företaget och att kundens röst är allt. Hon berättar att eftersom 
kunderna har långa avtal med företaget och att det därför är av stor vikt att de, den 
dagen kunden behöver utnyttja tjänsten, kan leverera den trygghet som kunden köpt. 
 
I första stadiet av processen arbetar försäkringsbolag Delta med kunderna genom att ta 
in önskemål från kunder genom försäljningskanaler som vi nämnde tidigare men också 
via sociala medier samt genom bankkontoren som agerar under samma namn som 
försäkringsbolaget. En konkurrensfördel för delta är just att de arbetar med 
multidistribution anser Sofia, eftersom det möjliggör ett brett produktutbud. En styrka 
med att tillhöra banken är att det därigenom kan skapa goda relationer med kunder 
berättar Sofia. Delta jobbar med att företaget känner sina kunder och vårdar relationerna 
för att skapa en trygghet. Delta använder sig av information från banken och de försöker 
anpassa tjänsterna så de fungerar tillsammans. Sofia förklarar att kunders åsikter och 
synpunkter tas in överallt i organisation och värderas. I större projekt tas kunder även in 
löpande i processen när projektgruppen har svårt att veta om produkten fortfarande är på 
väg åt rätt håll. 
 
Sofia berättar att kunder har tagits in aktivt i idéstadiet i större investeringar och att 
kunder sedan kan tas in i vissa fall för utvärderingar av projektet. Detta sker då genom 
enkäter eller i form av djupintervjuer. Dessa typer av tjänster beställer 
utvecklingsavdelningen från antingen marknadsavdelningen eller externa byråer. 
Kunderna som väljs ut för att delta kan vara både befintliga kunder eller potentiella 
kunder som väljs ut, de kan vara utvalda för att det tillhör den specifika målgruppen 
eller så använder man sig av hela spektra av kunder berättar Sofia. Hon tillägger dock 
”Vi har ganska mycket som vi kan titta tillbaka på, behöver ej uppfinna hjulet hela 
tiden”. 
 
 Både Lars och Sofia nämner en del svårigheter med att arbeta med kunderna under 
utvecklingsarbetet. Sofia förklarar att det kan vara svårt att kommunicera på ett enkelt 
sätt med kunderna när det rör sig om produkter som försäkringar. Det finns många 
regler och myndigheter att hålla sig till så det är svårt att vara enkel när man beskriver 
deras produkter och erbjudanden. Det är också svårt att ta in kunder i utvecklingsarbetet 
i denna bransch eftersom alla vill ha hög pension och leva gott vilket gör det svårt att 
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fråga kunden vad den vill ha. ”Ett problem är att kunder tycker det är svårt med 
försäkringar, de vet inte vad de vill ha och det finns en osäkerhet på grund av 
komplexiteten i produkterna vi säljer.” berättar Sofia. 
 
Lars berättar att en utmaning med att involvera kunder kan vara att använda 
informationen på ett bra sätt. Målet med informationen de samlar in ska ju innebära att 
de på bättre sätt kan utveckla produkter och koncept och kartlägga kunder för bättre 
säljpotential. ”Det måste finnas en klar vision om vad kundinvolveringen ska ge för att 
det inte bara ska bli tid och pengar som läggs ned på det utan att vi får in rätt 
underlag.” berättar Lars. Sofia berättar att kundinputen ibland inte säger någonting, 
vilket kan bero på att kunden inte vet vad de vill ha.  
 
Både Lars och Sofia nämner också att en svårighet är att mäta resultatet av nya 
utvecklade tjänster. ”Om vi gör en kompetensinsats för våra säljare och så går 
försäljningen upp 10% och samtidigt gick börsen upp 20%, vad var det som påverkade 
ökningen” uttrycker sig Lars.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyser vi det empiriska materialet utifrån vårt syfte som lyder:  
 
”Syftet med studien är att skapa en förståelse för arbetet med tjänsteutveckling inom 
försäkrings och hotellbranschen, vilket vi ämnar göra genom att undersöka fyra 
fallföretag inom de branscherna. Vi ämnar vidare undersöka hur företagen vid 
utvecklingsarbetet väljer att använda sig av kunden, samt vilka inställningar som finns 
gentemot kundinvolvering vid tjänsteutveckling i dessa fallföretag. Delsyftet med 
studien är också att se ifall vi kan finna skillnader i arbetet med tjänsteutveckling och 
kundinvolvering som går att härleda till skillnader i de två undersökta branschernas 
tjänsteerbjudanden.” 
 
Vi har valt att dela in analysen i tre teman; Tjänsteutveckling i förändring, 
Inställningar till kundinvolvering och Kundinvolvering – metoder och rutiner. Inom 
dessa teman kommer vi lyfta egen tolkning av studiens empiriska material i förhållande 
till den teoretiska referensram som tidigare presenterats och analysera detta utifrån 
studiens syfte. I följande analys kommer vi inte att skilja på tjänsteutveckling av en ny 
tjänst och tjänsteutveckling av en befintlig tjänst, detta eftersom företagen inte uttryckte 
någon påtaglig skillnad i arbetet mellan dessa. 

6.1 Tjänsteutveckling i förändring  
Tjänsteutveckling är ett fenomen som alla respondenterna beskriver som en viktig del 
av respektive företag och tjänsteutveckling beskrivs av ett flertal respondenter som 
viktigt för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Denna åsikt, att tjänsteutveckling är 
en viktig del av företagets arbete, skiljer sig inte åt trots att vi funnit skillnader i hur 
man valt att strukturera arbetet kring tjänsteutvecklingen. I det empiriska materialet 
framgår det nämligen att tjänsteutvecklingsarbetet skiljer sig åt mellan de olika 
fallföretagen. I tre av fyra fall framkom det att det fanns en strukturerad och formell 
process för hur arbetet med utveckling av tjänster skulle gå till. Strukturen skiljer sig, 
men att det finns en strukturerad process för arbetet har de gemensamt, dessa företag är 
hotell Alfa och försäkringsbolagen Gamma och Delta. Vid granskning av det empiriska 
materialet kunde vi notera att två av fallföretagen, hotell Alfa samt försäkringsbolag 
Gamma, nyligen hade genomgått omstruktureringar i företagsorganisationen vilket 
resulterat i specifika utvecklingsavdelningar för att samla all tjänsteutveckling under ett 
tak, vilket de inte hade haft tidigare. Även försäkringsbolag Gamma hade nyligen 
genomgått omstruktureringar, men i deras fall endast gällande arbetsmetoderna då de 
sedan tidigare redan hade en utvecklingsavdelning.  
 
Det gemensamma med alla tre omorganiseringarna är att arbetsmetoderna gått från mer 
utspridda och informella till samlade och strukturerade och det arbete som genomfördes 
idag på dessa tre företag utgick från en tydlig förutbestämd tjänsteutvecklingsprocess. 
Edvardsson et al. (2000, s. 63) och Sundbo & Gallouj (2000, s. 33) som också 
genomfört empiriska studier av tjänsteutvecklingsarbetet på ett flertal företag kom i 
båda studierna fram till att det vanligtvis inte skedde utifrån någon formell process eller 
utifrån förutbestämda rutiner. Således skiljer sig vårt empiriska material från dessa 
tidigare studier av arbete med tjänsteutveckling i praktiken. Vi tolkar det som att arbetet 
med tjänsteutvecklingen på tjänsteföretagen har förändrats och att det går mot mer 
strukturerade processer. I teorin lyfter Johnson et al. (2000, s. 8) att arbete med 
tjänsteutveckling utifrån en formell strukturerad process är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för lyckade nya tjänster. Detta konstaterande gör det möjligt för 
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oss att tolka förändringen hos tjänsteföretagen, att de valt att gå mot ett samlat arbete 
utifrån strukturerade utvecklingsprocesser, som att företag i praktiken noterat fördelar 
med detta, vilket alltså innebär att det praktiska arbetet ute på företagen anammat en av 
de framgångsfaktorer som lyfts i teorin. 
 
Varför noterar vi dessa förändringar mot mer strukturerade arbetsmetoder? Vardera av 
de företag som genomgått förändringar mot mer strukturerade arbetsmetoder utifrån en 
förutbestämd utvecklingsprocess lyfter ett flertal argument till varför dessa förändringar 
genomförts.  
 
Både Hotell Alfa och Försäkringsbolag Delta beskriver att ett argument för 
omorganiseringen till en strukturerad utvecklingsprocess är att de vill skapa ett 
”helhetstänk” inom företaget gällande de nya tjänsterna som utvecklas. Sofia på Delta 
beskrev exempelvis vikten av att ha modeller och dokumentation för att inte tappa 
kärnan och tankarna med produkterna och på Alfa argumenterar Carl för att en viktig 
del av hans nya avdelnings arbete är att skapa ett samspel mellan produkterna och 
varumärket. I teorin lyfts det att en viktig aspekt att ta hänsyn till då tjänster ska 
utvecklas är att de produceras och konsumeras samtidigt, vilket kan göra att det vid 
själva kundinteraktionen kan behövas stöd från bakomliggande stödfunktioner, samt att 
heterogeniteten av en tjänst gör den känslig för påverkan av den mänskliga faktorn (de 
Brentani 1995, s. 102). Argumentet om att genom en välstrukturerad process och samlat 
fokuserat utvecklingsarbete vilja skapa en helhet inom företaget kring de nya tjänsterna 
som utvecklas tolkar vi som ett försök att hantera konsekvenserna av tjänsters 
karaktärsdrag heterogenitet och att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Vi 
tolkar alltså deras argument som att de ser det av vikt att skapa tjänster som ska 
genomsyra ett helhetstänk, från kommunikationen kring varumärket ända in till de 
bakomliggande stödfunktionerna, något de försöker åstadkomma genom en strukturerad 
utvecklingsprocess från idé till lansering. 
 
När Alfa lyfter anledningar till varför de valt att genomgå en omorganisering mot mer 
centraliserat utvecklingsarbete utifrån en strukturerad utvecklingsprocess nämns också 
viljan att ”öka effektiviteten” som en av anledningarna. De uttrycker det som att de vill 
att kompetensen kring utvecklingsarbetet och dess process skall vara bundet till 
företaget och inte enskilda personer inom företaget samt att de inte vill behöva uppfinna 
hjulet varje gång en ny tjänst skall tas fram, det senare argumentet lyfter även Delta som 
en viktig anledning. I teorin lyfter Gotfridsson (2011, s. 93) att en strukturerad 
utvecklingsprocess kan hämma utvecklingsarbetet med nya tjänster. Vilket motsäger sig 
Alfas argument om att en strukturerad process skulle kunna bidra till ett effektivare 
arbete. Att notera är dock att Gotfridssons (2011) studie genomfördes på småföretag 
med endast en eller ett fåtal anställda, vilket vi tolkar som att det borde bidra till att det 
inte funnits behov av samarbete mellan ett flertal avdelningar och aktörer inom 
organisationen vid utvecklingsarbetet. Denna skillnad ser vi som en möjlig anledning 
till den noterade motsägelsen i Gottfridsons (2011) studie och effektiviteten som vi 
funnit som argument för ett strukturerat arbete i vår empiriska studie. Denna tolkning 
förstärks av att Delta, som också är ett stort företag med en omfattande 
organisationsstruktur, uttryckte sig om att det kan ta längre tid men det är det värt 
eftersom det går snabbare nästa gång. Vi tolkar det som att en strukturerad modell för 
utvecklingsarbetet kan bidra till ett effektivare arbete gällande utveckling eftersom en 
fast modell bör medföra att företagen slipper arbeta fram nya tillvägagångssätt varje 
gång något nytt ska genereras. 
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Under intervjuerna med respondenterna från Hotell Alfa framgick det tydligt att den nya 
samlade formen av utvecklingsarbetet gjort att det idag finns ett ”ökat fokus” på 
utvecklingsarbetet inom företaget, vilket också var ett av argumenten till varför de 
genomförde omorganiseringen från första början. Jim på Gamma uttryckte också att de 
genom att samla utvecklingsarbetet under ett tak försökt skapa bättre förutsättningar 
genom att kompetens samlas på samma ställe, vilket vi tolkar som att även de valt att 
lägga mer fokus på utvecklingsarbetet inom företaget. Detta indikerar på att 
utvecklingen har fått större plats inom tjänsteföretagen och att attityden gentemot 
tjänsteutvecklingen har förändrats från att vara en sidosyssla som genomförts av flera 
avdelningar och personer till att bli prioriterat som en huvudarbetsuppgift där största 
fokus ligger på att utveckla tjänster och inte på någon annan arbetsuppgift. 
Tjänsteutveckling är ett uppmärksammat ämne i teorin och har fått ett ökat fokus i den 
akademiska världen (Edvardsson, 1996, 2006; Alam & Perry, 2002; Alam, 2002; 
Magnusson et al., 2003; Sandén, 2007; Gottfridsson, 2011). Den förflyttning som vi 
uppmärksammat på fallföretagens uppfattning av tjänsteutveckling tyder på att 
begreppet tjänsteutveckling inte bara fått uppmärksammat fokus i forskningen utan 
också fått en större plats i praktiken ute på företagen.  
 
Angående förändringarna mot ett mer strukturerat arbete bör tilläggas att, i de tre 
fallföretagen där förändringarna genomförts, var arbetet med de nya processerna och 
rollerna i samtliga fall relativt nystartade. Både hotell Alfa och försäkringsbolag Delta 
gav tydliga indikationer på att arbetet ännu inte till fullo landat i de nya rutinerna och att 
det fortfarande var ett flertal saker som ännu inte testats, genomförts eller skapats 
rutiner kring. Detta tolkar vi som att det fortfarande sker mycket inom 
tjänsteutvecklingen och att förändringar kring arbetets organisering samt 
arbetsmetoderna inte bara är något som skett utan något som fortfarande är under 
pågående förändring.  Det enda negativa med att gå mot ett mer strukturerat arbete som 
framgick i empirin var Sofia på Försäkringsbolag Delta som menade att 
utvecklingsarbetet i och med den nya strukturerade processen kunde ta längre tid till en 
början. Något som hon dock menade var värt de fördelar hon ansåg fanns i att ha en 
strukturerad modell och att de nu ser till att skapa saker och arbetssätt som gör att det 
kan göras snabbare nästa gång. Avsaknaden av kritik emot en strukturerad process kan 
också möjligen bero på att förändringarna är nya och respondenterna därav inte i någon 
större utsträckning kunde uttala sig om vad som faktiskt kan vara negativt. Däremot så 
kan det även vara så att de nya omorganiseringarna faktiskt är bättre än det tidigare 
arbetet och det därav inte förekommit några svagheter. I vilket fall tolkar vi 
respondenternas resonemang kring omorganiseringen som att det finns en positiv 
inställning och en genomtänkt argumentation bakom valet att omorganisera arbetet med 
tjänsteutveckling. 
 
Analys kring Beta och dess val av ostrukturerat arbete 
Till skillnad från de övriga företagen så framgick det av det empiriska materialet att 
Hotell Beta inte arbetar utifrån en formell tjänsteutvecklingsprocess, det fanns 
projektmodeller för hur projektarbete utförs men ingen övergripande helhetsprocess att 
utgå från. Det framgick också att olika ansvar kring utvecklingsarbetet låg spritt inom 
organisationen, det var spritt inom huvudkontoret samtidigt som det också framgick att 
ansvarig för vardera hotellkedja också ansvarade för sitt eget utvecklingsarbete. Det 
framgick i det empiriska materialet att detta sätt att arbeta var ett aktivt val inom 
hotellkoncernen Beta. Det framkom att det baserade detta val på att de ville ha 
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flexibilitet i utvecklingsarbetet och kunna anpassa arbetet från fall till fall. Gottfridsson 
(2011, s. 97) lyfte argumentet att strukturerade modeller kunde hämma 
utvecklingsarbetet och att en anledning till att företag valde bort en förutbestämd 
process var rädslan för att kreativiteten skulle avta eftersom arbetet blev systematiserat 
och strukturerat. Argumenten i denna studie går i linje med vad vårt empiriska material 
från hotell Beta presenterade. Däremot bör det lyftas att Gottfridssons (2011, s. 97) 
studie utfördes på mindre företag, något som skiljer sig från vår studie och Beta som 
fallföretag. En av representanterna från hotell Beta beskrev dock att Beta som ett 
entreprenörlett företag och som nämnt så agerar också de utifrån att varje kedjeansvarig 
har eget ansvar. Driftsdirektören för Epsilon nämnde också att varje hotell fungerar lite 
som sin egen lilla värld, något som kan vara en anledning till att företagets 
utvecklingsarbete liknar det Gottfridsson (2011) kom fram till i sin studie av mindre 
företag. Vi tolkar detta som att ett decentraliserat företag kan se fördelar med ett mer 
informellt arbete gällande tjänsteutveckling.  
 
Komplexitetens möjliga påverkan på arbetets struktur 
Både försäkringsbolag Delta och Gamma berättar att försäkringsbranschen i sig är 
mycket kontrollerad med lagar och regelverk och båda beskriver också de tjänster som 
de erbjuder som komplexa, egenskaper som rimligen ligger till grund för den osäkerhet 
kring tjänsterna som också båda försäkringsbolagen påpekar att de noterar hos sina 
kunder. Delta och Gamma nämner också båda trygghet som en viktig aspekt vid 
utvecklingsarbete, något som vi tolkar kan bero på just den osäkerhet som finns kring 
tjänsterna de erbjuder. Båda försäkringsbolagen beskriver nämligen att det gällande 
försäkringar är av vikt att förmedla en trygghet till kunden och att detta är något som 
man bör ha i åtanke vid utvecklingen av nya tjänster.  
 
Vikten av att inom försäkringsbranschen förmedla en trygghet till kunderna tolkar vi 
som en möjlig variabel till varför just dessa företag valt att arbeta utifrån 
välstrukturerade arbetsmodeller. Denna tolkning grundar vi i att både Delta och Gamma 
som argument för sina strukturerade arbetsmetoder beskrev vikten av att ”inget får gå 
fel” när nya tjänster utvecklas, vilket vi tolkar som att de anser det vara av stor vikt att 
inte lansera nya tjänster som inte fungerar korrekt. Båda försäkringsbolagen nämner 
också ord som långsiktighet och hållbarhet som fördel med att arbeta strukturerat, något 
som vi anser också styrker vår tolkning, att viljan att förmedla trygghet till sina kunder 
kan ligga till grund för valet av en välstrukturerad process. Detta kan i sin tur alltså 
tolkas som att branschspecifika faktorn hög komplexitet i tjänsteerbjudandet och den 
osäkerheten kring de tjänster som försäkringsbolag erbjuder kan vara drivkraften bakom 
valet av välstrukturerade processer för utvecklingsarbetet inom denna bransch. 
 
Ovanstående argument anser vi går att sätta i relation till vad vi noterat i 
hotellbranschen. Båda hotellkedjorna konstaterar att kunderna inom hotellbranschen har 
tydliga förväntningar på de tjänster ett hotell erbjuder, att kunderna ofta vill ha det som 
alltid varit och det kan vara svårt att bryta dessa mönster. Att kunderna vet vad de 
förväntas få när de köper en hotelltjänst anser vi stödjer vår uppfattning av att branschen 
kan anses erbjuda tjänsteerbjudanden med låg komplexitet. Hotellföretagens 
beskrivning av kundens syn på tjänsteerbjudandet anser vi alltså skiljer sig från vad vi 
noterat i försäkringsbranschen. 
 
Skillnaden i komplexiteten mellan branscherna tolkar vi alltså som en möjlig anledning 
till att vi inom hotellbranschen inte noterat lika starka uttryck för att ”inget får gå fel”. 
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Denna tolkning grundar vi i de skilda arbetsmetoder vi funnit inom hotellbranschen 
gällande utvecklingsarbetet. Det framgick nämligen att hotellkedjan Epsilon valt att 
arbeta utifrån den principen att den idé eller det koncept de tror på testas på ett hotell 
och utifrån det gensvar den nya tjänsten får väljer de att gå vidare och implementera 
tjänsteerbjudandet på alla hotell. Att Epsilon valt att arbeta på detta sätt, testa sig fram, 
tolkar vi nämligen som att de inte har samma inställning till att allt måste vara rätt på en 
gång och att inget får gå fel. Vidare så framkom det att det fanns två vägar tillbaka in i 
utvecklingsprocessen efter implementering på hotellen i Alfas 
tjänsteutvecklingsprocess, så att tjänsterna kunde skickas tillbaka för att ses över om de 
inte fungerade som önskat i praktiken ute på hotellen. Trots att detta inte betyder att de 
inte vill att tjänsten skall fungera korrekt vid första lanseringen, vilket självklart är deras 
mål, tolkar vi detta som att även de har en annan inställning än försäkringsbolagen vilka 
tydligt lyfte vikten av att ”inget får gå fel”. Denna skillnad i inställningen hos 
branscherna anser vi kan härledas till skillnader i komplexiteten i branschernas 
tjänsteerbjudandes. Detta kan möjligen också vara anledningen till att företagen inom 
försäkringsbranschen sett ett större behov av att arbeta utifrån en välstrukturerad 
utvecklingsprocess, till skillnad från hotellbranschen där vi noterat att ett företag valt att 
arbetat mer informellt med utvecklingsarbetet.   

6.2 Inställningar till kundinvolvering 
Vi har i vår studie valt att se på begreppet kundinvolvering utifrån ett brett perspektiv 
där vi valt att definiera kundinvolvering som: de processer, handlingar och interaktioner 
där de som arbetar med utvecklingsarbetet samarbetar med befintliga (eller potentiella) 
kunder på program, projekt och/eller stegnivå i utvecklingsprocessen, för att avslöja 
svåråtkomlig information (sticky information) som latenta behov, utveckla kunskap om 
kunderna och utveckla nya lösningar i enlighet med det. Vi kan konstatera att 
kundinvolvering är något som alla våra fallföretag arbetar med. Eftersom begreppet 
kundinvolvering innefattar en stor bredd av aktiviteter i vår studie är detta 
konstaterandet dock inget vi anser särskilt uppseendeväckande i sig, men något som vi 
anser av relevans att konstatera eftersom en del av syftet med studien att undersöka hur 
företagen arbetar med kundinvolvering, något som först kräver kännedom kring ifall 
företagen ens involverar kunder, vilket vi alltså kan konstaterat att våra fallföretag gör.  
 
Vidare är det av intresse att lyfta vad de olika fallföretagen hade för inställning till 
fenomenet kundinvolvering samt hur dess inställning samstämmer med argumenten som 
lyfts i teorin kring ämnet. Vi kan utifrån det empiriska materialet konstatera att det finns 
en uttryckt enighet och förståelse för betydelsen av kunden, dess behov och åsikter vid 
utvecklingsarbetet. Delta uttrycker bland annat att kundens röst är allt och Gamma 
menar att kundens krav är viktigare än de som kommer från den egna verksamheten. 
Även Alfa och Beta uttrycker vikten av kunderna vid utvecklingsarbetet, där Beta 
menar att man måste anpassa sig till kunden eftersom det är den man som företag lever 
av. Detta resonemang går i linje med det som lyfts i teorin kring kundens betydelse vid 
tjänsteutveckling, där det bland annat framgått att en av de viktigaste faktorerna för att 
en ny tjänst ska anses lyckad är att de uppfyller kundens behov (Kristensson et al., 
2008, s. 474-75). Vi tolkar alltså detta som att det finns en god förståelse för kunders 
betydelse vid utvecklingsarbete hos företagen. Att kunden är av vikt vid 
tjänsteutveckling är det heller inte några motsägelser kring inom teorin. Vidare kan vi i 
empirin finna argument från företagens sida kring varför de ser det av stort värde att 
involvera kunder, trots att argumenten skilde sig något åt så fann vi inget företag eller 
respondent som ansåg att kunden inte var av vikt att ta hänsyn till i åtminstone i något 
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skede under utvecklingsarbetet. Trots olika uttryck för varför det är av stor betydelse 
anser alla att kunden bör vara en del i utvecklingsarbetet, något som alltså både teorin 
och empirin är eniga om. Jim på Gamma beskrev kundinvolvering vid tjänsteutveckling 
som ett måste idag om man vill överleva på marknaden eftersom kunden idag har vant 
sig vid att få sina tjänster och produkter utifrån sina villkor och sina premisser. Utifrån 
enstämmigheten inom teorin och empirin kring vikten av kundinvolvering tolkar vi Jims 
påstående som fullt rimligt.  
 
Utifrån hur respondenterna på hotell Alfa uttryckt sig kring vad omorganiseringen 
medfört för förändringar tolkar vi som att de genomförda förändringarna i arbetssättet 
också till en stor del bidrog till ökat fokus på kundinvolvering vid utvecklingsarbetet, 
något vi grundar på att de i och med den nya strukturen också valt nya arbetssätt för att 
involvera kunderna som en del i utvecklingsarbetet. Även Delta som också genomgått 
omorganiseringar kommer införa som en ny del i sin process, att kunders åsikter tas in 
regelbundet som en del i utvecklingen mot nya mer kundanpassade tjänsteerbjudanden. 
Matthing et al. (2004, s. 492) genomförde ett experiment på ett företag där 
kundinvolveringen resulterade i väldigt många nya idéer till nya tjänster för företaget. 
Trots detta valde företaget att inte anamma de arbetsmetoder som testats och som 
innebar kundinvolvering, något som Matthing et al. (2004) menade kunde bero på att de 
processer och de strukturer som fanns på företaget inte gick att förena med de nya 
arbetsmetoder som hade prövats. Detta tolkar vi därmed också som en möjlig förklaring 
till de nya arbetsmetoderna som uppkom i samband med omorganiseringen på Hotell 
Alfa samt Försäkringsbolag Delta. Alltså att omorganiseringarna möjligt medförde ett 
tillfälle att införa nya arbetsmetoder, vilka eventuellt hade varit svåra att införa i den 
struktur som fanns på företaget tidigare. Detta menar vi indikerar på att förändringar i 
strukturen underlättar införandet av nya arbetsmetoder för kundinvolvering. 
 
I teorin beskrivs det som viktigt att använda sig av kundinvolvering eftersom företag på 
så sätt kan uppfatta latenta behov och värderingar hos kunden (Alam & Perry, 2002, s. 
517; Sandén 2007, s. 17). I empirin framgår det att hotell Alfa ser kundinvolvering i en 
mer aktiv form än kundundersökningar som viktigt eftersom de menar att vad kunden 
säger och vad kunden gör inte alltid överensstämmer. Alfas uttalande kring 
kundinvolvering anser vi går i linje med det som lyfts i teorin krig möjligheten att 
uppfatta latenta behov och vi tolkar detta därav som att Alfa har insikt i vad man kan få 
ut av att involvera kunden i utvecklingsarbetet. Vidare så tryckte Witell et al. (2011, s. 
143) i sin studie på att företag behövde ändra uppfattning om att kunden endast är en 
källa till information till att det är en aktiv deltagare som kan bidra med kunskap. I det 
empiriska materialet framgår det att Hotell Alfa i och med omorganiseringen valt att 
också anamma nya metoder för kundinvolvering där kunden är en aktiv deltagare vid 
utvecklingsarbetet. Vi tolkar det som att Alfa har uppfattningen att kunden är en aktiv 
deltagare som kan bidra med kunskap. Vi kan därav konstatera att det skift i 
uppfattningen som efterfrågades av Witell et al. (2011) har kunnat noteras i vår studie 
på åtminstone ett av företagen. I empirin framgår det också att Hotell Beta och 
Försäkringsbolag Delta båda använder kunden vid tjänsteutvecklingen som en sorts 
kontrollfunktion. Beta uttrycker det som att kunden är ett ytterligare granskande öga och 
på Delta menar man att kunden kan användas i utvecklingsarbetet för att kontrollera att 
utvecklingsarbetet är på väg åt rätt håll. Edvardsson et al. (2006, s. 5) beskriver att två 
av de mål med att använda kunder vid utvecklingsarbetet som noterats vid empiriska 
studier var just att under utvecklingsarbetet anpassa tjänsterna till kunderna samt att 
finna fel innan tjänsten lanserades, motiv som vi anser går i linje med de argument som 
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Hotell Beta och försäkringsbolag Delta nämner. Vi kan också konstatera att målen med 
att involvera kunder inte har skiljt sig från vad som tidigare studier noterat utan att vår 
studie stödjer argumenten i den teoretiska referensramen. 
 
Svårigheter med kundinvolvering 
I empirin uttryckte en av respondenterna inom hotellbranschen argument mot att 
använda sig av kundinvolvering, inte mot fenomenet i sig, men mot användandet av det 
i ett tidigt stadie av utvecklingsarbetet. Det hela grundar sig i att respondenten själv 
testat att använda sig av kunder i dessa tidiga stadier men att han ansåg att detta inte gav 
något givande resultat. Respondenten menade att kunden hade svårt att uttrycka vad 
denne ville ha och att det heller inte framkom särskilt mycket nytt. Han uttrycker det 
som att han hellre använder kunden till utvärdering, alltså i de senare delarna av 
utvecklingsarbetet. Vi avser att detta uttalande motsäger sig till viss del det som teorin 
lyfts fram kring kundinvolvering. Ett stort fokus inom forskningen har nämligen legat 
på hur kunderna kan användas i de tidigare delarna av utvecklingsarbetet och där till 
skapandet av nya och innovativa idéer, där det framkommit många fördelar med detta. 
Både Alam (2002, s. 254) och Edvardsson et al. (2006, s. 5) har i empiriska studier 
noterat att företag väljer att involvera kunder av just den anledningen, att de vill få 
bidrag till nya idéer, vilket vi därav tolkar är effekten som företagen i respektive 
författares studie också uppfattat att de fått. Matthing et al. (2004, s. 488) konstaterade 
också i sitt genomförda experiment att kundernas deltagande bidrog med enormt mycket 
nya idéer och även Magnusson et al. (2003, s. 119) beskriver kundinvolvering som en 
viktig bidragande faktor till att det skapas nytänkande idéer för nya tjänster. Däremot 
kan vi i teorin också finna argumentation som stärker det som respondenten noterade 
kring att kunder inte kunde bidra med så mycket givande. Edvardsson et al. (2000, s. 
102) menar på att kunder kan ha svårt att uttrycka sina behov samt att de kan vara 
begränsande att tänka utanför befintliga lösningar. Hotellbranschen är av 
respondenterna beskriven som väldigt traditionell och de uttrycker att kunder förväntar 
sig vissa saker från ett hotells tjänster. Detta kan stödja Edvardsson et al. (2000) 
eftersom det kan vara så att kunderna som involverats har blivit begränsade i sina tankar 
på grund av att hotell har ett så förväntat erbjudande och kunderna blir därav begränsade 
till att inte kunna tänka utanför hotellets befintliga lösningar och erbjudande.  
 
Vidare så lyfts det i teorin att professionella utvecklare inom tjänsteföretag vars tjänster 
baseras på tekniska lösningar också kan vara begränsande i sitt kreativa tänkande 
(Kristenson et al., 2002, s. 60). Kristenson et al. (2002, s. 60) menar att kunden, som 
inte är lika insatt i de tekniska lösningarna, inte är begränsad i sitt kreativa tänkande av 
tekniken och att kunden därav är en bra källa att använda sig av vid utvecklingsarbetet 
vid framtagandet av idéer för nya tjänster. En stor del av de tjänster som 
försäkringsbolagen erbjuder är baserade på IT-system varav vi drar slutsatsen att de 
faller in i kategorin av tjänsteföretag som har tjänster baserade på tekniska lösningar. 
Försäkringsbolagen Gamma och Delta lyfter att de ser svårigheter med att involvera 
kunder vid idéstadiet eftersom kunden själv inte vet vad den vill ha. Att kunden enligt 
företagen har svårt att bidra med idéer skulle kunna ses som motsägande det 
Kristensson et al. (2002) som beskrev kunden som en bra källa för idégenerering vid 
utveckling av teknikbaserade tjänsteerbjudanden. Vidare så nämner båda 
försäkringsbolagen i empirin att det finns mycket regler och lagar kring de tjänster de 
erbjuder och de beskriver de tjänster de erbjuder som komplexa. Vi tolkar denna 
komplexitet som en möjlig faktor till att företagen finner det svårt att involvera 
kunderna vid idégenereringen vid utvecklingsarbetet med nya tjänster och därmed också 
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en möjlig anledning till att vi funnit skillnader i attityden till kundinvolvering vid 
idéstadiet i vårt empiriska material jämfört med det Kristensson et al. (2002) noterat. Att 
Sofia på Delta beskriver att det kan vara svårt att förmedla deras tjänster på ett enkelt 
sätt till kunderna anser vi underbygger vår tolkning av att komplexiteten i tjänsten kan 
vara en bidragande faktor till att fallföretagen inom försäkringsbranschen uttryckt en 
svårighet att involvera kunden vid idégenerering. Inom båda branscherna återfann vi, 
som ovanstående beskrivningar visar, svårigheter med att generera idéer med hjälp av 
kundinvolvering, däremot fann vi en skillnad mellan branscherna gällande argumenten 
till varför detta sågs som en svårighet.  
 
Ytterligare en svårighet som företagen ser med kundinvolvering och som lyfts på tre av 
de fyra fallföretagen, Alfa, Beta och Gamma, är att det kan vara svårt att hitta kunder 
som vill delta i de aktiviteter som kräver ett mer aktivt deltagande än att exempelvis 
svara på en enkät. På Hotell Alfa anser man att detta problem inte grundar sig i ovilja att 
delta, eftersom de noterat en vilja att delge sina åsikter från kundernas sida, utan menar 
att problemet grundar sig i att kunderna helt enkelt inte har tid. Försäkringsbolaget 
Gamma lyfter istället tjänsterna i sig som argument för svårigheten att finna kunder som 
vill delta, de menar att försäkringar som tjänst är av lågt intresse hos kunderna. Både 
respondenter på Hotell Alfa och Försäkringsbolag Delta beskriver också att en svårighet 
med kundinvolvering är att veta vad man skall göra med den informationen man får in 
från kunderna. Carl på Alfa uttrycker att det kan vara svårt att veta hur mycket tyngd 
man vågar lägga på en enskild individs åsikter och på Delta berättar Lars att han ser det 
som en utmaning att veta hur man ska använda informationen man får in från kunderna 
på rätt sätt. Detta tolkar vi som att det finns en osäkerhet hos dessa fallföretag av hur 
olika input till företagen ska hanteras. Vi menar också att det indikerar på att företagens 
förståelse av vikten att involvera kunden inte går i linje med förståelsen för hur arbetet 
på olika sätt kan gå till. Detta uttalande vill vi dock mildra genom att tillägga att båda 
dessa företag, Hotell Alfa och Försäkringsbolag Delta, ännu inte eller endast nyligen har 
infört nya metoder för kundinvolvering vilket kan bidra till osäkerheten kring hur 
inputen från kundinvolveringsmetoderna bör hanteras. 
 
Sandén (2007, s. 15) lyfter att kundinvolvering kan vara kostsamt. Detta är inget vi har 
noterat några kommentarer kring i vår empiriska studie. Vi tolkar därav det som att 
kostnaden för kundinvolvering inte är av någon som de respondenter vi intervjuat sett 
av vikt eftersom de inte valt att lyfta detta vid diskussionen kring deras 
utvecklingsarbete och kundinvolvering vid detta arbete. Det kan dock även vara så att 
de övriga svårigheter som lyfts varit mer aktuella för de enskilda respondenterna 
eftersom att kostnader ses som en resursfråga som alltid är aktuell i olika projekt runt 
om i företaget och inte specifikt för kundinvolveringsprojekt, och detta var anledningen 
till att kostnaden för kundinvolveringen inte framkom under intervjuerna.  

6.3 Kundinvolvering – metoder och rutiner 
Olika typer av kundinvolvering 
Edvardsson (2006, s. 5) delade upp kundinvolvering i två olika typer av 
kundinvolvering, Den ena syftar till att på ett mer passivt sätt lära mer om kundens 
behov, önskningar, preferenser och värderingar. Denna kundinvolvering handlar alltså 
om att förstå vad som skapar värde för kunden. I våra fallföretag kan vi konstatera att 
samtliga arbetar med denna typ av kundinvolvering eftersom det framkommit från 
empirin att samtliga företag använt sig av bland annat enkäter, intervjuer och 
fokusgrupper för att förstå kunders preferenser, värderingar eller behov. Den andra 



 70 

typen av kundinvolvering som Edvardsson (2006, s.5) beskrev handlar om att använda 
kunder mer aktivt vid utvecklingsarbetet, som uppfinnare, genom att låta kunder vara 
med och ta fram idéer och utveckla tjänsteerbjudandet genom ett mer aktivt deltagande 
än standardiserade utvärderingar. Denna mer aktiva kundinvolvering har främst noterats 
inom hotellbranschen där både Alfa och Beta låtit kunderna testa och utvärdera tjänster 
genom mer aktivt deltagande under själva utvecklingsarbetet. Inom Hotell Alfa har det 
framgått att de i och med de nya omorganiseringarna som genomförts valt att införa ett 
flertal nya metoder som faller under den senare kategorin av mer aktiv kundinvolvering. 
Vidare har Magnusson et al. (2003, s. 120) lyft vikten av att aktivera kunden och 
involvera denne i den faktiska miljön och situationen som tjänsten används i för att få 
fram värdefulla idéer och att kunder behöver involveras på detta sätt eftersom de inte 
lika lätt kan komma fram till värdefulla idéer eller förslag bara genom att ställas en 
fråga. Denna teori underbygger således att det kan vara av vikt för företag att använda 
sig av mer aktiva metoder vid kundinvolvering för att få ut så mycket som möjligt av 
sin kundinvolvering vid tjänsteutvecklingen, metoder som vi inte fann att flertalet 
företag använde i lika stor utsträckning som de mer passiva metoderna, exempelvis 
kundundersökningar, som genomfördes mer frekvent och av samtliga företag.  
 
På fallföretagen kan vi konstatera att vi inte noterat någon uttalad uppdelningen mellan 
olika typer av kundinvolvering. Vid diskussion kring typer av kundinvolvering har 
respondenterna blandat olika metoder som kvalar in i de olika typerna av 
kundinvolvering som Edvardsson (2006, s. 5) presenterade. Den enda uppdelningen vi 
noterade var ifall metoden föll under kvalitativ eller kvantitativ, detta är dock inte 
samma sak som att kunden är en aktiv deltagare i utvecklingsarbetet eller bara en källa 
till behov och preferenser. Att vi endast noterat en uppdelning mellan begreppen 
kvalitativ och kvantitativ tolkar vi som att det inte existerar någon form av uppdelning 
av kundinvolvering som aktiva eller mer passiva metoder i respondenternas uppfattning. 
Vi tolkar det som att kundinvolvering är ett brett begrepp för respondenterna där olika 
typer av metoder som innefattar kundinvolvering inte delas upp utifrån kundens nivå av 
delaktighet likt den uppdelningen vi noterat i teorin, utan att de endast valt att dela upp 
metoderna utifrån begreppen kvalitativa och kvantitativa metoder.  
 
Olika metoder och rutiner 
Magnusson et al. (2003, s. 120) menar på att kunder högst troligt inte kommer komma 
med några värdefulla idéer genom att bara ställas en fråga, utan menar att kunden 
behöver aktiveras och involveras för att bidra med idéer. Utifrån respondenternas 
beskrivningar framgick det att alla fallföretagen blandade olika metoder för 
kundinvolvering vilket vi tolkar som att det finns en inställning kring att det är viktigt 
att inte bara arbeta med kundundersökningar utan att också arbeta med kompletterande 
metoder för få fram mer från kunderna. Det tyder således på att fallföretagen förstått att 
det inte bara räcker med att ställa en fråga utan att de försöker involvera kunden på fler 
sätt, vilket går i enlighet med Magnusson et al. (2003) konstaterande. De 
kompletterande metoderna som företagen använde var kvalitativa metoder i form av 
djupintervjuer, testmiljöer, olika typer av observationer samt workshops. Vid frågor om 
hur arbetet med de kvalitativa metoderna gick till så visade det sig att samtliga 
fallföretag svarade med att det skiljde sig från fall till fall och att projektet i sig styrde 
om och hur kunder skulle tas in. Det fanns alltså ingen specifik mall för när kunder 
skulle tas in och med vilken metod, vid arbetet i tjänsteutveckling. Exempelvis så 
uttryckte sig de på Gamma att det var den utvalde projektledaren som fick avgöra vilken 
metod som skulle användas beroende på projektet och på Alfa uttryckte de det som att 
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metoderna som användes bestämdes utifrån hur trygga de kände sig i vad de visste om 
området som skulle utvecklas, men att det inte fanns något specifikt som avgjorde detta. 
Witell et al. (2011, s. 142) tryckte på vikten av att företag är medvetna om hur resultatet 
som mynnar ut från kundinvolvering påverkas av metoden som används. Vidare 
konstaterade Sandén (2007, s. 152) att det fanns ett behov av förståelse hos företag för 
hur och när olika metoder ska användas, något som det i det empiriska materialet alltså 
tenderar att finnas en avsaknad av. 
 
I empirin framgick det att det fanns en mer systematiskt och strukturerad plan för hur de 
kvantitativa metoderna användes. Båda hotellföretagen arbetade med att mäta 
kundnöjdhet genom frekventa och regelbundna utskick till gästerna och 
försäkringsbolagen använde sig också regelbundet av olika slags kundundersökningar. 
Det framkom alltså att mer traditionella kundundersökningar för att mäta kundnöjdhet 
eller andra preferenser hos kunden genomfördes regelbundet hos samtliga fallföretag. 
Detta skiljer sig alltså från vad vi konstaterat gällande de kvalitativa och mer aktiva 
metoderna för kundinvolvering där vi som nämnt funnit en avsaknad i struktur kring när 
olika metoder bör användas för bästa resultat. Vi tolkar dock det empiriska materialet 
som att de företag som arbetet med kundinvolvering där kunderna får medverka genom 
mer aktiva metoder inte arbetats med lika länge, vilket vi baserar på att vissa av de 
metoderna som faktiskt framkom i intervjuerna inte ens var testade i praktiken ännu. 
Detta menar vi kan vara en möjlig förklaring till varför de ännu inte har landat i samma 
strukturerade rutiner i arbetssätten och metoderna för att ta in kunden mer aktivt.  
 
Testning av nya tjänster  
Det nämns i teorin att det vid tjänsteutveckling är svårt att testa nya tjänster innan den 
når marknaden på grund av tjänsters karaktärsdrag immaterialitet (Johne & Storey, 
1998, s. 187). Menor et al. (2002, s. 145) tryckte i en studie på att det vid 
tjänsteutvecklingsarbete finns ett behov av att utveckla metoder för att testa tjänster 
innan lansering, något som visats vara framgångsrikt vid produktutveckling med 
prototyper och att det därför skulle vara av vikt att överföra detta till arbetet med 
tjänsteutveckling. Utifrån empirin framgick det att Alfa använder sig av testmiljöer. 
Detta med anledning att testa tjänsteerbjudandena innan de gick vidare i 
utvecklingsprocesserna och för att få input om tjänsten innan lansering för att ha 
möjlighet att utvärdera innan implementering sker. Hotell Beta arbetade också med att 
testa sina tjänster innan lansering, de beskrev hur de valt att bjuda in kunder till att testa 
deras nya IT-system vid förbättring av deras bokningsfunktioner vilket de lät kunderna 
utföra i deras normala miljö för bokning. Detta gjorde de för att ge kunder chans att 
peka på bra och dåliga vinklar av det nya systemet innan erbjudandet lanserades. Vi 
tolkar det som att våra fallföretag Alfa och Beta således har tagit fram metoder för att 
testa sina nya tjänsteerbjudanden innan de når marknaden.  
 
Vi kan alltså utifrån vår studie påvisa att företag i praktiken arbetar med att testa nya 
tjänster innan de når marknaden. Likt hur produktföretag bygger prototyper använder 
fallföretagen alltså koncept och system för att försöka testa ett tjänsteerbjudande. Vidare 
berättade representanten från Epsilon att de ofta implementerar sina tjänster på ett hotell 
och utvärdera huruvida det är lyckat där för att använda det som ett underlag för om 
tjänsten ska implementeras på resten av hotellen. Om tjänsten inte skulle anses lyckad 
kan den antingen utvecklas ytterligare eller återkallas. Detta tolkar vi som ytterligare ett 
sätt, utöver de testmiljöer som Alfa och Beta använt sig av, att försöka undkomma 
svårigheten med att tjänster är svåra att testa innan lansering, på detta sätt har Epsilon 
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nämligen möjlighet att testa idéer i mindre skala för att sedan lansera dem i större skala, 
men i detta fall i skarpt läge till skillnad från de övriga testmetoderna som noterats hos 
Alfa och Beta vilka genomförs innan lansering till kund. 
 
I en studie av Alam och Perry (2002, s. 526) genomförd i den finansiella sektorn ansågs 
metoden, att testlansera tjänsten i liten skala för att sedan lansera det större, vara den 
minst viktiga och använda metoden i tjänsteutvecklingsarbetet hos företagen i den 
finansiella branschen. Författarna menade att detta kunde bero på att det är tidskrävande 
och även utsätter företaget för en stor risk då det ger möjligheter för konkurrenter att 
kopiera det nya tjänsteerbjudandet. Tittar vi på fallföretagen i försäkringsbranschen som 
vi undersökt i denna studie och hur de har valt att uttrycka arbetet med tjänsteutveckling 
har vi inte fått någon indikation på att de arbetar i någon större utsträckning med 
testlanseringar. Test avnya tjänster lyftes inte som en framträdande del i 
utvecklingsarbetet hos Gamma och Delta nämner inte testlanseringar alls. Vi har alltså 
noterat att vi inte funnit att försäkringsbolagen har använt metoder för att testa koncept i 
samma utsträckning som vi funnit detta inom hotellbranschen. Detta tolkar vi som att 
de, likt det Alams och Perrys (2002) studie visade, inte använde testlansering av sina 
tjänster i större utsträckning. Ifall detta beror på att det är tidskrävande eller utsätter 
företagen för risk anser vi oss inte kunna uttala oss om. 
 
Dessa skillnader, att vi inte noterat testande av tjänster i samma utsträckning på 
försäkringsbolagen som inom hotellbranschen, där det i det empiriska materialet 
framgick tydligt som en del av arbetet, kan möjligen grunda sig i olikheterna i tjänsterna 
branscherna tillhandahåller. Att lansera en ny rumstyp genom att låta kunder testa 
rummen skiljer sig från att försöka låta kunder testa ett nytt försäkringserbjudande. Det 
finns mer materiella ting att testa i ett hotellets erbjudande, försäkringsbolagens tjänster 
kan alltså ses som mer immateriella än ett hotells. Som försäkringsbolagen Delta och 
Gamma uttryckte sig så använde de kunderna endast som kvalitetssäkringar för att se till 
att tjänster var relevanta under hela tjänsteutvecklingsprocessen men att det inte 
handlade om att bygga upp prototyper av tjänsterna utan snarare att undersöka att 
kundbehoven inte förändrats genom mer passiva metoder som kundinvolvering.  
 
de Brentani (1995, s. 102) belyste att immaterialiteten hos tjänster gör det svårt för 
kunder att utvärdera en tjänst innan den används och att ett sätt för att överkomma den 
svårighet är att inkludera fysiska ting i tjänsteerbjudandet. Hotellföretagens erbjudanden 
består av mer fysiska ting och de har därav större möjlighet inkludera fysiska ting för att 
testa sina idéer, i förhållande till försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen kan testa olika 
tjänsteerbjudanden som bygger på IT-system men det är svårt att testa kärnerbjudandet 
som är hur försäkringen fungerar om det faktiskt händer något. Denna svårighet baserar 
vi på Försäkringsbolag Gammas egna uttalanden om att deras kunder inte kommer i 
kontakt med tjänsten förrän något väl händer, vilket tydligt lyfter fram immaterialiteten 
i tjänsten och svårigheten att testa den innan lansering jämfört med i hotellbranschen där 
det finns mer att ta på och därmed också mer att testa. Således menar vi att detta 
indikerar på skillnaderna i tjänsteerbjudandenas egenskaper mellan branscherna kan 
ligga till grund för att det är lättare att finna sätt att testa tjänsterna inom 
hotellbranschen.  
 
Val av kunder som involveras 
I teorin nämns att ett sätt att involvera kunder är att använda sig av så kallade ”lead 
users” för att samla åsikter och idéer kring nya tjänsteerbjudanden (Von Hippel et al., 
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1999, s. 49), en metod som värderas högt vid utvecklingsarbete och Skiba & Herstatt 
(2009, s. 332) anser att det endast är kundinvolvering av ”lead users” som faktiskt 
bidrar med värdefulla idéer. I vår studie har det inte framkommit speciellt mycket fokus 
i någon av fallföretagens metoder om att de idag involverar kunder som kan framstå 
som trendkännare, det har alltså inte uppkommit någon större vikt vid specifika kriterier 
om kundens egenskaper vid valet av kunder som ska delta vid involveringen. Detta 
tolkar vi som att vilken typ av kund som används inte är något som företagen anser är 
av större vikt eller inte reflekterat över. Att både hotellföretagen Alfa och Betas samt 
försäkringsbolag Beta uttalat sig om svårigheter att finna kunder som vill delta i 
kundinvolvering kan möjligen vara en anledning till att det vid kundinvolvering inte 
finns någon egentlig eftersträvan att involvera en speciell kundgrupp, utan att de av den 
anledningen anser att alla kunder är värdefulla eftersom det viktigaste är att få den input 
som behövs, vilket kräver kunder som vill delta.  
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7. Slutsats  
I det här kapitlet återfinns våra samlade slutsatser i form av en sammanställning av vad 
vi utifrån analysen av det empiriska materialet kommit fram till. Vår avsikt med detta 
kapitel är att du som läsare på ett kärnfullt sätt skall få studiens frågeställning 
besvarad; Hur arbetar företag inom försäkring och hotellbranschen med 
tjänsteutveckling och vad är kundens roll i detta arbete? 

Vi har i vår studie av tjänsteutveckling och kundinvolvering i praktiken kunnat notera 
att det sker förändringar i utvecklingsarbetet. Tre av de fyra fallföretagen vi studerade 
hade nyligen gått från ett mer utspritt och informellt arbete vid utveckling av nya 
tjänster till att idag arbeta samlat och strukturerat utifrån en tydlig förutbestämd 
tjänsteutvecklingsprocess. Att anpassningar fortfarande ägde rum indikerar också på att 
förändringarna inom utvecklingsarbetet ännu inte avstannat.  
 
Argumenten bakom de genomförda förändringarna mot mer samlade och strukturerade 
arbetsmetoder var; förhoppning att skapa ett helhetstänk, ge ökat fokus på 
utvecklingsarbetet; att kunna få mer samlad kunskapen; öka effektiviteten kring arbetet; 
öka möjligheten att skapa långsiktiga och hållbara nya tjänster samt också att minska 
risken att något går fel under utvecklingsarbetets gång.  
 
Något motsatt fann vi dock ett företag som aktivt valt att arbeta mer informellt med 
tjänsteutveckling inom organisationen. De lyfte fram flexibiliteten som argument för 
den mer utspridda och situationsanpassade arbetsmodellen. Detta företag har i stort en 
mer decentraliserad företagsstruktur, vilket möjligen kan ligga till grund för att de finner 
fördelar i ett mer informellt arbete kring tjänsteutveckling jämfört med de övriga 
företagen, något som alltså indikerar på att det finns en koppling mellan de fördelar 
företag finner med olika struktur kring utvecklingsarbetet och den övergripande 
företagsstrukturen.  
 
Gällande kundens roll i utvecklingsarbetet kunde vi notera att samtliga företag hade god 
förståelse för vikten att låta kunden vara en del vid utvecklingsarbetet. Vidare anser vi 
att tidigare studiers konstateranden i samband med denna studies resultat indikerar på 
att kundinvolvering i någon form under själva utvecklingsarbetet är nödvändigt för att 
vara konkurrenskraftig på marknaden idag. Vi kan också konstatera att alla företag 
använde sig av kundinvolvering vid utvecklingen av nya tjänster. Vi kunde notera två 
anledningar till kundinvolveringen, dels användes kunden för att upptäcka latenta behov 
och dels som en kontrollfunktion under och efter utvecklingsarbetet för att utvärdera om 
den nya tjänsten var på rätt väg. Vi kan konstatera att argument för att involvera kunder 
inte har skiljt sig från vad som tidigare studier noterat utan att vår studie stödjer de 
argument vi fann i vår teoretiska referensram.  
 
Vi kan också som slutsats presentera de svårigheter som företagen noterade kring att 
arbeta med kunder under utvecklingsarbetet. Att finna kunder som kan delta i 
utvecklingsarbetet, värdera inputen från kunderna samt att få fram idéer från kunderna 
var saker som företagen lyfte fram som svårigheter med att involvera kunder vid 
utvecklingsarbetet. Att det fanns en viss svårighet att använda kunder som en aktiv 
deltagare vid generering av nya idéer var något som alla företagen lyfte, dock fann vi en 
skillnad mellan branscherna angående de argument till varför detta sågs som en 
svårighet. Inom hotellbranschen fann vi argument som handlade om att kunden visste 
vad denne ville ha och därav förväntade sig vissa saker av en hotellnatt vilket kunde 
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göra det svårt att tänka nytt. Inom försäkringsbranschen handlade argumenten snarare 
om att kunderna inte visste vad de ville ha, något som vi utifrån respondenternas 
uttalanden tolkade grundade sig i tjänsteerbjudandenas komplexitet. Detta avser vi vara 
en intressant upptäckt då det indikerar på att de olika branscherna står för olika 
utmaningar gällande användandet av kunder för att generera nya idéer.  
 
Vi kan utifrån studien också notera att företagen inte skiljer på olika typer av 
involvering av kunder. Utifrån den teoretiska uppdelningen mellan aktiv och mer passiv 
kundinvolvering kan vi dock konstatera att fallföretagen hade mer rutiner kring det 
passiva arbetet, innefattande kundundersökningar av olika slag, medan vi fann en 
avsaknad av rutiner kring när de aktiva metoderna skulle användas. Vår studie indikerar 
också på att aktiva metoder för att involvera kunder var mer förekommande inom 
hotellbranschen än inom försäkringsbranschen, vilket tenderar kunna grunda sig 
tjänsteerbjudandenas skilda egenskaper gällande komplexitet. Vi kunde notera att 
hotellföretagen funnit ett flertal olika metoder att testa koncept tillsammans med 
kunderna innan lansering, något som tenderar att vara lättare inom hotellbranschen än 
inom försäkringsbranschen tack vara att deras tjänsteerbjudanden är av mindre 
immateriell karaktär. Att studien visar på metoder för att testa tjänsteerbjudanden är i 
sig också värt att notera då detta lyfts som en svårighet inom tjänsteutvecklingen i 
teorin. 
 
Vi tolkar det som att respondenterna har en insikt i att användandet av olika metoder 
kompletterat till vanliga enkätundersökningar är av vikt, däremot så finns det i linje med 
tidigare studier ett fortsatt behov av en mer ingående förståelse och insikter hos de som 
arbetar med tjänsteutveckling om när olika metoder för kundinvolvering bör användas 
för att ge bästa möjliga effekt. Vi kan också konstatera att vi i denna studie inte noterat 
något specifikt fokus på vilka kunder som ska delta i företagens praktiska arbete med 
kundinvolvering. 
 
Slutligen kan vi konstatera att vi inte har funnit någon ny kundinvolveringsmetod som 
inte har diskuterats tidigare i teorin. Fallföretagen använder sig av metoder som lyfts 
fram i teorier som skapats utifrån tidigare genomförda empiriska studier och därav är 
beprövade. Metoderna varierar från kvantitativa metoder såsom regelbundna 
kundundersökningar till kvalitativa metoder så som djupintervjuer, workshops, 
pilotstudier och fokusgrupper, samt metoder för att testa koncept. Vi kan konstatera att 
samtliga fallföretag använder mer än en metod för att involvera kunden, men att vi i vår 
studie inte kunnat visa på någon ny metod eller nytt sätt att involvera kunder i 
tjänsteutvecklingen.  
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8. Rekommendationer  
I detta kapitel redogör vi för våra rekommendationer. Vi har valt att dela upp avsnittet i 
två delar. I den första delen presenterar vi våra mer praktiska rekommendationer till 
företag kring arbete med tjänsteutveckling och kundinvolvering. I den andra delen lyfter 
vi rekommendationer för framtida studier av ämnena.  

8.1 Rekommendationer till företag 
En slutsats med vår studie är att arbetet med tjänsteutveckling är i förändring och att ett 
ökat fokus på området kunde noteras. Av denna anledning rekommenderar vi företag att 
hålla sig uppdaterade kring var tjänsteutveckling är på väg och på så sätt följa med i 
utvecklingen, detta för att vara aktuell och hålla sig konkurrenskraftig. För att uppnå 
detta rekommenderar vi att företagen håller sig uppdaterade genom exempelvis 
vetenskapliga studier på området och att studera konkurrenters ageranden i dessa frågor 
samt ständigt utvärdera de egna arbetsmetoderna. 
 
Som uttryckts i vår slutsats indikerar resultatet av vår studie på att arbetet med 
kundinvolvering vid tjänsteutveckling är nödvändig för att vara konkurrenskraftig på 
marknaden. Vår studie har också noterat ett behov av ökad insikt i när olika metoder för 
kundinvolvering bör användas. Således rekommenderar vi företagen att klargöra en 
strategisk plan för arbetet med kundinvolveringen. En plan i vilken vi anser det bör 
framgå vad kundinvolveringen skall utmynna i, vilka mål som finns med 
kundinvolveringen samt hur detta ska uppnås på bästa sätt.  
 
Vidare rekommenderar vi att företag ska arbeta aktivt för att finna innovativa idéer för 
hur de ska kunna hålla kunderna intresserade av företagens utvecklingsarbete. Detta då 
en svårighet som uppmärksammats i vår studie är att få kunder att delta i 
utvecklingsarbetet. Vi anser därför det av vikt att företagen uppmärksammar denna 
svårighet och försöker att arbeta fram arbetsmetoder och strategier för att få kunder 
intresserade och aktiva i företagets utveckling av nya tjänster. 
 
I studien uppmärksammade vi att företagen uppfattade idégenerering tillsammans med 
kunden som svårt, något som inom försäkringsbranschen tenderade att grunda sig i 
komplexiteten i tjänsteerbjudandet. Det har i tidigare studier lyfts att teknikbaserade 
tjänster kan dra fördel av att, vid kundinvolvering i idéstadiet, ge kunderna input på 
området från experter för att generera mer genomförbara tjänsteidéer (Magnusson et al., 
2003, s.121). Av denna anledning vill vi rekommendera företag med teknikbaserade 
tjänsteerbjudanden, som finner det svårt att få fram idéer vid kundinvolvering, att testa 
att underlätta idégenereringen för kunden genom att låta kunden få hjälp med input från 
en expert på området.  
 
Avslutningsvis vill vi ge specifik rekommendation till de företag som deltagit i denna 
studie och som nyligen genomfört en förändring i sina arbetsmetoder. De företag i 
denna studie som nyligen genomfört förändringar i sina arbetsmetoder kunde inte i 
någon större utsträckning uttala sig kring vilka effekter förändringarna medfört utan de 
argument som lyftes som fördelaktiga med omstruktureringarna var mest baserade på de 
effekter de hoppades eller ansåg borde inträffa. Detta medför också att företagen 
sannolikt ännu inte hunnit uppfatta ifall förändringarna mot ett arbete utifrån en mer 
strukturerad utvecklingsprocess medfört några problem eftersom de troligtvis inte kan 
se de långsiktiga konsekvenserna av arbetet ännu. Vi rekommenderar således företagen 
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att följa upp arbetet och utvärdera de nya arbetsmetoderna och de nya arbetsprocesserna 
för att därigenom fortsatt kunna utveckla arbetet med tjänsteutveckling.   

8.2 Rekommendationer för framtida forskning 
I vår studie hade vi som syfte att lyfta förståelsen för arbetet med tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. I vidare forskning anser vi det vara av vikt att fortsätta undersöka 
ämnena för att följa utvecklingen av arbetet. Vi har i och med vår studie nämligen 
uppmärksammat att det sker mycket förändringar med tjänsteutvecklingsarbetet i 
praktiken och det är därav av intresse att fortsätta studera hur företag arbetar med 
tjänsteutveckling och om det sker genom förutbestämda processer eller inte. Eftersom vi 
konstaterat att företagen i denna studie visat en vilja att arbeta utifrån strukturerade 
tjänsteutvecklingsprocesser anser vi att det därför behövs ytterligare studier kring 
tjänsteutvecklingsprocesser. Något vi innan studiens genomförande var tveksamma till 
på grund av att det fanns tvivel kring om ett strukturerat arbetssätt ens var något som 
företagen avsåg att arbeta utifrån. Det finns ett behov av att dels studera hur företag 
arbetar med tjänsteutvecklingsprocessen i sig och även fler studier om hur arbetet med 
tjänsteutveckling ser ut i olika företag i stort. 
 
För att komma ifrån risken att det som respondenter berättar om skiljer sig ifrån det som 
faktiskt görs och det egentliga arbetssättet bör framtida studier komplettera 
djupintervjuer med observationer av ett tjänsteutvecklingsprojekt från idé till lansering 
på företagen som väljs att studeras. Det skulle även vara av intresse att se hur inställning 
till tjänsteutveckling och kundinvolvering skiljer sig i det faktiska arbetet och således 
göra en studie på inställningar i samband med observationer.  
 
Angående arbetet med kundinvolvering så har vi insett att det finns en kunskap om 
begreppet och att det finns en förståelse för att kundinvolvering kan bidra till 
framgångsrik tjänsteutveckling. Däremot så anser vi att det är av behov att framtida 
forskning fokuserar på arbetet med att implementera metoder för kundinvolvering och 
rutiner kring de metoder som implementeras för att också skapa en förståelse för när 
olika metoder mest lämpligt bör användas. Detta då vi funnit en avsaknad i när olika 
metoder bör användas för bästa resultat.  
 
Det är också av intresse att se om några år hur arbetet har fortlöpt, de tre fallföretagen 
som genomfört omorganiseringar är i tidiga faser vilket gör att det är svårt att veta 
långsiktiga effekter av arbetet då de är så nytt. Det kan således vara av intresse att 
genomföra en studie på företag som infört nya rutiner och arbetssätt och göra 
uppföljningar på detta. Detta för att kunna utvärdera förväntade resultat och 
förhoppningar av arbetssättet gentemot faktiska resultat och vilken effekt 
omorganiseringarna och även arbetet med kundinvolvering gett. 
 
Genom vidare forskning kring de svårigheter vi uppmärksammat; att få deltagare att 
ställa upp, att värdera och ta tillvara på kundernas input på ett bra sätt och att få fram 
idéer av kunder, kan en grund för hur företagen praktiskt kan arbeta för att lösa dessa 
svårigheter skapas.  På samma sätt som det är viktigt att lyfta svårigheterna för att veta 
vad man ska forska vidare på är det också viktigt att lyfta fram hur vissa företag valt att 
lösa problem i praktiken. I studien så har vi kommit fram till att företagen arbetar med 
testmiljöer och utvärdering av tjänsterna innan lansering vilket har nämnts som en 
svårighet i tidigare teorier, nu har vi uppmärksammat att det finns företag som löst 
sådana problem och inte anser att det är någon svårighet. Hur företag arbetar med att 
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testa tjänster i utvecklingsarbetet kan ligga till grund för fler empiriska studier på ämnet 
och kan bredda kunskapen om sådana problem och lösningar vid arbetet med tjänster. 
 
Slutligen rekommenderar vi att forskningen på ämnena kundinvolvering och 
tjänsteutveckling fortsätter att utvecklas och uppdateras eftersom det är ett område som 
utifrån vårt resultat visat sig vara i förändring. Vi anser det av vikt att fortsätta studera 
inställningar gentemot kundinvolvering, hur arbetet med detta utförs samt rutiner kring 
arbetet samt svårigheter som företagen upplever.  
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9. Sanningskriterier 
I detta kapitel presenterar vi en utvärdering av vår studie, detta för att du som läsare 
ska få en ökad trovärdighet för studien och dess resultat. Vi har valt att dela in kapitlet i 
delarna Tillförlitlighet och Äkthet. Vi har avsiktligt valt att placera detta kapitel sist i 
studien för att du som läsare ska fått möjlighet att skapa en egen uppfattning om studien 
innan vi som författare uttalar oss kring vår syn på studiens tillförlitlighet och äkthet.  

9.1 Tillförlitlighet 
Vi anser det av vikt att kritiskt utvärdera tillförlitligheten i vår studie för att utifrån det 
möjliggöra avgörande av tyngden i studiens slutsatser. Tillförlitligheten kommer vi att 
granska utifrån begreppen; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 
styrka och konfirmera.  
 
Trovärdighet 
För att säkerställa trovärdigheten i studien har vi valt att använda oss av 
respondentvalidering, vilket innebär att vi efter att ha sammanställt det empiriska 
materialet låtit respondenterna ta del av detta och bekräfta ifall vi uppfattat deras 
beskrivningar rätt, alltså att våra sammanställningar utifrån tolkningar av 
intervjumaterialet representerar en korrekt beskrivning av fenomenet som undersökts 
(Bryman., 2008, s. 353). Vi skickade ut mejl till våra olika respondenter som innehöll 
respektive företags empiriavsnitt, se bilaga 4.  Att genomföra denna typ av validering är 
vanligt vid kvalitativa intervjuer, men hur mycket och vilken typ av information man 
väljer att delge respondenterna kan variera (Bryman, 2008, s. 353). Vi valde att delge 
respondenterna det färdiga empiriska materialet som sammanställt beskrev deras företag 
uppdelat i olika avsnitt, vilket även innehåller de citat av respondenterna från företaget 
vi valt att lyfta i studien. Vi valde alltså att i detta skede inte bifoga analysen av 
materialet då vi ansåg att detta var våra egna reflektioner kring studiens upptäckter och 
därmed inget vi ansåg respondenterna vara befogade att delge sina åsikter kring i detta 
skede. Det har också visats i tidigare studier att det kan vara svårt för den som inte är 
akademiskt insatt att förstå en teoretiskt underbyggd analys (Bryman., 2008, s. 353), 
vilket vi i detta fall dock inte tror skulle varit fallet då majoriteten av respondenterna 
själva kommer från en akademisk bakgrund.  
 
En risk med användandet av respondentvalidering är att det kan leda till önskemål om 
censurering av delar av studien vilket kan påverka djupet av resultatet (Bryman., 2008, 
s. 353). Detta såg vi dock som en ofrånkomlig risk eftersom vi vid ett flertal intervjuer, 
efter förfrågan från företagsrepresentanterna, lovat att delge materialet till 
respondenterna innan publicering av just syftet att de skulle få möjlighet att 
kommentera nödvändiga justeringar för att skydda delar av företagets interna processer 
som de ej ville öppet delge konkurrenterna. Det var två företag som hade synpunkter på 
materialet, i ett av fallen ringde vi upp vår kontaktperson och gick igenom dennes 
åsikter, i det andra fallet fick vi de önskade ändringarna skickade till oss via mail. 
Synpunkterna handlade endast om enstaka justeringar av ordval med anledning av att 
företaget ville öka konfidentialitetsgraden då de ansåg att vissa ordval skulle kunna 
avslöja vilket företag det var samt två mindre justeringar i hur vi beskrivit 
arbetsprocessen. Förändringarna som gjordes anser vi inte påverkade upplägget och vi 
anser inte att förändringarna som gjordes hade någon inverkan på det empiriska 
materialets framställning. Utifrån ovanstående argument anser vi det rimligt att 
benämna trovärdigheten i studien som hög. 
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Överförbarhet 
Nästa begrepp vi valt att ta hänsyn till är överförbarhet. I och med att vi genomfört en 
kvalitativ studie där syftet ofta inte, och heller inte i vårt fall, är att kunna generalisera 
resultatet handlar begreppet överförbarhet istället till rikligheten och djupet i 
beskrivningarna av kontexten. Desto mer välbeskriven kontexten som studien 
genomförs i är, desto lättare är det för läsaren att själv avgöra överförbarheten av 
fenomenet till en annan miljö. (Bryman., 2008, s. 355) Eftersom företagen av 
konfidentiella skäl ej kan redovisas med namn anser vi att risken ökar att studiens 
resultat kan anses ha lägre överförbarhet då detta kan bidra till svårigheter för läsaren att 
få en konkret bild av kontexten som empirin utspelar sig i. För att öka överförbarheten i 
studien har vi därför valt att delge läsaren så mycket fakta vi anser vara passande i 
förhållande till att kofidentialiteten fortfarande skall vara upprätthållen, det vi försökt 
lyfta för att underlätta kontextualiserandet för läsaren är fakta kring representanternas 
roller och en inledning kring företagets struktur. Det är också för överförbarhetens skull 
vi valde att i intervjuguiden inkludera de kortare frågorna om respondentens syn på 
företaget i stort samt den övergripande strukturen av tjänsteutvecklingsarbetet, vi 
hoppades nämligen på att med hjälp av detta samla in ytterligare information som kunde 
vara till nytta för att öka läsarens bild av i vilken kontext som kundinvolveringen vid 
tjänsteutvecklingsarbetet beskrivs, något vi i efterhand anser gav ett gott utfall. Med 
detta som bakgrund avser vi det upp till läsaren att avgöra överförbarheten av studien, 
men vi anser att vi genom att lyfta fram kontexten har gett goda förutsättningar för 
läsaren att avgöra detta. 
 
Pålitlighet 
Nästa begrepp, pålitlighet, syftar till ett försök att i en kvalitativ studie finna en 
motsvarighet till reliabiliteten som ofta används som sanningskriterier vid en kvantitativ 
forskning (Bryman, 2008, s. 355). Bedömning av pålitligheten av en studie mäts 
vanligen genom att en metodkunnig person granskar de val som gjorts genom studien på 
en grundlig nivå. Denna typ av granskning har i vårt fall skett genom regelbundna 
handledningstillfällen där vi fått möjlighet att få feedback på våra val under studiens 
gång. Vi har inte fått konkreta utlåtanden av rätt och fel, men ifrågasättanden av våra 
val vilket gjort det möjligt att upptäcka och justera felaktiga beslut under arbetets gång. 
Genom de regelbundna granskningarna av våra beslut avser vi att vi ökat pålitligheten 
av vår studie. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det sista kriteriet vi valt att granska gällande tillförlitlighet innefattar möjligheten att 
styrka och konfirmera att studiens resultat inte vinklats av personliga värderingar. Detta 
bör dock göras med hänsyn till medvetenheten av att studien inte har som mål att vara 
fullständigt objektiv då den genomförs med hermeneutiskt synsätt, alltså tolkning. Det 
som bör granskas är dock ifall forskaren medvetet påverkat studiens resultat utifrån, 
vilket alltså är något annat än att utifrån sin förförståelse skapad av erfarenhet och 
teoretisk inläsning tolka det empiriska materialet. (Bryman., 2008, s. 355) Merriam 
(1994, s. 59) uppmärksammar också detta genom att konstatera att man vid kritisk 
granskning av en kvalitativ studie bland annat bör rikta fokus mot forskaren som 
genomfört studien då denna är en viktig del vid insamlandet och analys av data. Den 
mänskliga faktorn hos en forskare kan ha en negativ inverkan på resultatet genom att 
misstag kan begås eller att personliga värderingar kan komma att påverka hur man 
tolkar resultat eller väljer att lägga obefogat större fokus på vissa delar vid 
undersökningen. (Merriam, 1994, s. 50) Eftersom vi är två författare av studien samt att 
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vi som nämnt får hjälp med granskning av det material vi framställer avser vi oss kunna 
styrka att studiens resultat ej är medvetet vinklat utifrån våra personliga värderingar, 
men frånhåller oss inte att förförståelsen påverkat tolkningen av empirin, något som 
tidigare nämnt heller ej är målet. Vidare har vi genom att ha en tydlig beskrivning av 
genomförandet i vår praktiska metoddel försökt att ge läsaren en klar bild av vad vi 
gjort. Detta för att visa på hur vi gått tillväga och hur våra val kunnat påverka studiens 
resultat, något vi också anser styrker möjligheten att styrka och konfirmera studiens 
resultat.  

9.2 Äkthet 
Äkthet är det andra sanningskriteriet vi använt oss av. I en kvalitativ studie är det upp 
till författarna att tolka det respondenterna uttrycker och det är fortsatt författarnas 
uppgift att lyfta fram materialet som de anser viktigt för studien. Författarna har således 
en viktig uppgift att förmedla en rättvis bild av de olika uppfattningar och åsikter som 
uppkommit under intervjutillfällena. Detta hänvisar till sanningskriteriet äkthet. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 308-311) I vår studie har vi försökt att vara så objektiva som 
möjligt när vi tagit ut information från intervjuerna till empirin och när vi gjort våra val 
om vilken information som är viktig eller inte. Däremot har vi utfört en deduktiv studie, 
där vi således bygger studien på teorier, vilket har lett till att vi lyft fram det material 
från intervjuerna som går att koppla till våra valda teorier. Vissa respondenter och 
företag kan således anses fått större plats än andra, vilket därmed grundar sig i att det 
material de bidragit med haft ett större samband och påvisat intressanta upptäckter 
utifrån den teoretiska referensramen. Genomgående har vi dock haft för avsikt att göra 
respondenterna hörda och spegla olika åsikter av vårt ämne, tjänsteutveckling och 
kundinvolvering. Vi har i empirin använt oss av tydliga citat genom hela kapitlet från de 
olika respondenterna, detta för att försöka göra äktheten så stark som möjligt då citaten 
visar tydligt på hur respondenterna uttryckt sig.  
 
 
 
 

 
 
 
  



 82 

Referenslista 
 

Alam, I., & Perry, C. (2002). A customer-oriented new service development process. 
Journal of Services marketing, 16 (6), 515-535. 
 
Alam, I. (2002). An exploratory investigation of user involvement in new service 
development. Journal of the Academy of Marketing Sciences, 30 (3), 250-261.  
 
Alam, I. (2006). Process of customer Interaction in new service development. I: 
Edvardsson, B., Gustafsson, A., Kristensson, P., Magnusson, P., & Matthing, J. (2006). 
Involving customers in new service development. Karlstad University Sweden: Imperial 
College press. Ss. 15-31.     
 
de Brentani U. (2001). Innovative versus incremental new business services: Different 
keys for achieving success. The Journal of Product Innovation Management, 18 (3), 
169–187. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till Forskningsmetodik. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (2008). Sammhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber.  
 
Carbonell, P., Rodríguez-Escudero, A. I., & Pujari, D. (2009). Customer Involvement in 
New Service Development: An Examination of Antecedents and Outcomes. Journal of 
Product Innovation Management, 26 (5) 536–550.  
 
Edvardsson, B., Gustafsson, A., Kristensson, P., Magnusson, P., & Matthing, J. (2006). 
Involving customers in new service development. Karlstad University Sweden: Imperial 
College press.    
 
Edvardsson, B., Gustafsson, A., & Johnson M.D. (2000). New service development and 
innovation in the new economy. Lund: Studentlitteratur. 
  
Edvardsson, B. (1996). Kvalitet och tjänsteutveckling. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ernst, H. (2002). Success factors of new product development: review of the empirical 
literature. International Journal of management, 4 (1), 1-40.  
 
Företagsfakta. (2012). Om oss. Företagsfaktas hemsida. 
http://www.foretagsfakta.se/omoss (Hämtad 2012-02-10) 
 
Gallouj, F., & Djellal, F. (2010). The handbook of innovation and services a multi-
disciplinary perspective. Cheltenham (GB), Edward Elgar. 
 
Gottfridsson, P. (2011). Development of new services in smaller organisations: They do 
just happen. Australian Journal of Business and Management Research, 1 (7), 91-99. 
 



 83 

Gottfridsson, P. (2009). Actor Roles in Service Development Process. Journal of Public 
Transportation, 12 (1), 1-18. 
 
Gummesson, E., Lusch, R.F, & Vargo, S.L. (2010). Transitioning from service 
management to service-dominant logic: observations and recommendations. Journal of 
Quality and Service Sciences, 2 (1), 8-22.   
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. 2:a 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johne, A., & Storey, C. (1998). New service development: a review of the literature and 
annotated bibliography. European Journal of Marketing, 32 (3), 184-251.  
 
Johnson, S.P., Menor L.J., Roth, A.V., & Chase, R.B. (2000). A critical evaluation of 
the new service development process. I: Fitzsimmons, J.A., & Fitzsimmons, M.J. 
(2000). New service development - creating memorable experience. Sage Publications 
inc. Thousand Oaks, California. Ss. 1-32.  
 
Kelly, D. & Storey, C. (2000). New service development: initiation strategies. 
International Journal of Service Industry Management, 11 (1), 45 – 63.  
 
Kinnunen, R. (2001). Creating and testing of service ideas and service production 
concepts. Doktorsavhandling. Helsingfors: Hanken, svenska handelshögskolan. 
 
Krishnan, V., & Ulrich, K. (2001). Product Development Decisions: A Review of the 
Literature Management Science, 47 (1), 1-21. 
 
Kristensson, P., Matthing, J. and Johansson, N. (2008). Key strategies in co-creation of 
new services. International Journal of Service Industry Management, 19 (4), 474-491. 
 
Kristensson, P., Gustafsson, A., & Archer, T. (2004). Harnessing the creative potential 
among users. Journal of Product Innovation Management, 21 (1), 4-14.  
 
Kristensson, P., Magnusson, P.R., & Matthing, J. (2002). Users as a Hidden Resource 
for Creativity: Findings from an Experimental Study on User Involvement. Creativity 
and innovation management, 11 (1), 55-61. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl.  
Lund: Studentlitteratur.  
 
Lundkvist, A., & Yakhlef, A. (2004). Customer involvement in new service 
development: a conversational approach. Managing Service Quality, 14 (2), 249-257. 
 
Magnusson, P.R., Matthing, J., & Kristensson, P. (2003). Managing User Involvement 
in Service Innovation : Experiments with Innovating end users.  Journal of service 
research, 6 (11), 111-124. 
 
Matthing, J., Sandén, B., & Edvardsson, B. (2004). New service development: learning 
from and with customers.  International Journal of service industry management, 15 
(5), 479-498. 



 84 

 
Menor, L.J., Tatikonda, M.V., & Sampson, S.E. (2002). New Service Development: 
areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management, 20, 135-
157.  
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Komplex (2012). Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se/sve/komplex/O212191> 
[Hämtad 2012-03-15].  
 
Olsona L. E., & Bakkeb G. (2001). Implementing the lead user method in a high 
technology firm: A longitudinal study of intentions versus actions. The Journal of 
Product Innovation Management, 18, 388–395. 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. 4:e Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice 
in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18 (3), 5–14.  
 
Sandén, B. (2007). The Customer’s Role in New Service Development. 
Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstad Universitet.  
 
Scheuing, E.E., & Johnson, E.M. (1989). A proposed model for new service 
development. The Journal of Service Marketing, 3 (2), 25-34. 
 
Shiu, E., Hair, J., Bush, R., & Ortinau, D. (2009). Marketing research. Berkshire: 
McGraw-Hill. 
 
Skiba, F., & Herstatt, C. (2009). Users as sources for radical service innovations: 
opportunities from collaboration with service lead users. Int. J. Services Technology and 
Management, 12 (3), 317-377. 
 
Sonesson, O. (2007). Tjänsteutveckling med personalmedverkan – en studie av 
banktjänster. Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstad Universitet.  
 
Stevens, E., & Dimitriadis, S. (2005). Managing the new service development process: 
towards a systemic model. European Journal of Marketing, 39 (1), 175-198.  
 
Storey, C., & Easingwood, C. J. (1999). Types of New Product Performance: Evidence 
from the Consumer Financial Services Sector. Journal Of Business Research, 46(2), 
193-203. 
 
Sundbo, J., & Gallouj, F. (2000). Innovation as a loosely coupled system in services. 
International Journal of Service technology and management, 1 (1), 15-36. 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. 5:e uppl. Eslöv: Lorentz. 
 
Thurén, T. (2005). Källkritik. 2:a uppl. Falköping: Liber.  
 



 85 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Von Hippel E., Thomke S., & Sonnack M. (1999). Creating Breakthroughs at 3M. 
Harvard Business Review, 77 (5), 47-57. 
 
Wilson, A., Zeithaml, M., Bitner, M.J., & Gremler, D. (2008). Service 
Marketing:Integreting customer focus across the firm. McGraw-Hill Education. 
 
Witell, L., Kristensson, P., Gustafsson, A., & Löfgren, M. (2011). Idea generation: 
customer co-creation versus traditional market research techniques. The Journal of 
Service Management, 22 (2), 140-150. 
 
  



 86 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Inledande presentation: Vi heter Emma Edling och Karin Larsson och läser till civilekonomer 
på̊ Handelshögskolan i Umeå̊. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete i företagsekonomi 
inom ämnet kundinvolvering och tjänsteutveckling. Det har i forskning inom området 
framkommit fördelarna av att involvera kunder i utvecklingsarbetet men det finns däremot lite 
kring hur detta praktiskt fungerar. Syftet med denna studie är därför att öka förståelsen för om 
och i så fall hur och varför företag väljer att involvera kunder i sitt utvecklingsarbete. 
  
Vi börjar med ett par inledande frågor för att skapa oss en bild av vem du är och din roll på 
företaget samt några få frågor om er som företag för att sedan gå in mer i detalj kring hur ni 
arbetar med tjänsteutveckling. Eftersom vi söker en djupare förståelse kring ämnet får svaren 
gärna vara ingående. Vi kommer ibland be dig exemplifiera för att skapa oss en bättre bild, 
vilket du gärna får göra även när vi inte ber om det ifall det underlättar vid svar på frågan. 
 
Innan vi börjar tänkte vi bara försäkra oss om att det är okej att vi spelar in detta samtal? 
Inspelningarna kommer endast att användas av oss som underlag för rapporten och är inget 
som kommer att vara tillgängligt för allmänheten.   
  
Inledande frågor 

Bakgrundsinformation om respondenten. 

1.     Vilken befattning har du? 

2.     Hur länge har du arbetat i företaget? 

3.     Berätta kort om din roll och dina arbetsuppgifter. 

4.     Hur länge har du arbetat med dessa frågor? 

 

Frågor om företaget 

1.   Vad skulle du beskriva som de viktigaste konkurrensmedlen för er som företag? 

2.     Hur ser ni på era kunder? 

3.     Hur uppfattar ni möjligheten att göra förändringar i tjänsteerbjudanden i erat företag?  

4. Hur många arbetar med tjänsteutveckling hos er?  

- egen avdelning? arbetar med annan avdelning?  

5. Hur länge har ni som företag arbetat med tjänsteutveckling? 

6. Hur anser du att arbetet med tjänsteutveckling värderas i erat företag? 

 

Tjänsteutveckling 

(snappa upp om andra viktiga avdelningar/ personer nämns och fråga i så fall i slutet om 

kontaktuppgifter) 

1. Hur arbetar ni med utveckling av nya tjänsteerbjudanden? (Alltså tjänsteerbjudanden som ni 

inte erbjudit tidigare)  

-   Ni nämnde… hur mer exakt går det till? Exemplifiera gärna! 

-   Varför har ni valt att göra på det sättet? 
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2. Hur arbetar ni med utveckling av befintliga tjänsteerbjudanden? (Alltså förbättringar av 

befintliga erbjudanden) 

-   Ni nämnde… hur mer exakt går det till? Exemplifiera gärna! (tänk på att ta med alla nyckelfaktorer de 

talar om) 

-   Varför har ni valt att göra på det sättet? 

 

Om det ej framgår via de egna berättelserna: 

-   Hur bestämmer ni vilka tjänster som behöver utvecklas? 

-   Hur skapas idéerna för de nya tjänsterna? 

-   Hur sker arbetet från idé till lanserad tjänst? 

  

3. Vilka mål har ni med ert utvecklingsarbete? (Vad vill ni uppnå?) 

- ni nämnde dessa mål, varför är de viktiga för er? 

- hur gör ni för att uppnå dessa mål?    

 

4. Vilka deltar i utvecklingsarbetet? (tänk på om detta nämnts tidigare) 

-  Ni nämnde… hur mer exakt går det till? Exemplifiera gärna! (Vilka metoder använder ni?) 

-  Varför gör ni så? 

(Har ni någon gång provat att involvera kunder?, Varför/varför inte?) 

- Ser ni några svårigheter med att involvera kunder i tjänsteutveckling? 

- Hur väljer ni vilka kunder som ska delta? 

  

5. Hur länge har ni arbetat på det här sättet vid tjänsteutveckling? 

-  Hur såg arbetet ut tidigare? 

-  Vad är det som lett till förändringarna i arbetssättet? 

-  Vad ser ni för potentiella förbättringsmöjligheter utifrån hur ni jobbar idag?  

Avslutningsvis 
-‐ Är det något mer ni vill tillägga?  

 
Tack så mycket för er medverkan. Vi kommer att sammanställa materialet och sedan kommer vi skicka 
det till er för att ge er möjlighet att kolla igenom materialet. Sedan kommer ni självklart att få ta del av 
studien när den är klar.  
 
Tack 
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Bilaga 2. Mejlförfrågan om deltagande 
 
Hej X. 
  
Vi heter Emma Edling och Karin Larsson och läser civilekonomutbildningen med 
inriktning service management vid handelshögskolan i Umeå. Vi skriver nu vårt 
examensarbete inom företagsekonomi och ämnet tjänsteutveckling, där vi har som syfte 
att lyfta förståelsen för hur företag praktiskt arbetar med att utveckla kundanpassade 
tjänsteerbjudanden. 
  
Vi har valt två branscher att undersöka, försäkring och hotell, detta för att studera om 
det förekommer skillnader mellan branscherna som då möjligen kan härledas till 
komplexiteten i tjänsteutbuden. Vi har valt ut er som ett av två företag inom x 
branschen, detta på grund av att vi anser att ni är starka på marknaden med lockande 
och konkurrenskraftiga erbjudanden. 
  
Anledningen till att vi kontaktar er är alltså på grund av att vi är intresserade av ert 
arbete med tjänsteutveckling och skulle gärna vilja utföra intervjuer med en eller flera 
personer hos er som arbetar med detta. Vi skulle uppskatta det väldigt mycket om ni 
ville ställa upp. Det finns självklart möjlighet att vara anonym i studien och ni kommer 
självfallet få ta del av resultatet då studien är avslutad. 
  
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt. Vid fortsatt kontakt kommer vi 
självfallet kunna informera mer kring studien och själva intervjun. Ifall vi inte hör något 
kommer att återkomma inom en vecka för att höra hur ni tänker. 
  
Vänliga hälsningar 
Emma Edling & Karin Larsson 
 
Mejladress och telefonnummer  
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Bilaga 3. Kompletterande information om studien 
 
Hej X. 
 
Jätteroligt att ni tycker det känns kul att ställa upp, det är vi mycket tacksamma för. 
 
Här kommer lite mer detaljer redan nu om studien och dess förutsättningar. Men vi 
återkommer också senare, om ungefär en vecka, då vi hoppas på att kunna diskutera 
upplägg, datum och tid för intervju, som skulle kunna passa oss alla. 
 
Studien kommer som nämnt att handla om hur företag arbetar med tjänsteutveckling 
och kundinvolvering. Närmare bestämt är vi intresserade av att se hur och var kunden 
kommer in vid utvecklingen av nya tjänster. Ett flertal tidigare studier har lyft fram 
fördelarna med att involvera kunder vid tjänsteutveckling, det vi nu vill göra är att skapa 
oss en förståelse för om och i så fall hur företag faktisk praktiskt arbetar med olika typer 
av kundinvolvering vid tjänsteutveckling. Det finns alltså ett behov av att veta mer 
kring hur tjänsteutvecklingsarbetet ser ut och hur kundinvolvering går till och det är 
detta vi med denna studie ämnar ta reda på. 
 
Begreppet tjänsteutveckling syftar i vår studie till både utformningen av nya innovativa 
tjänstelösningar och nya tjänsteerbjudanden men även utvecklingen av befintliga 
erbjudanden/tjänster, alltså mindre utvecklingar.   
 
Intervjun/intervjuerna vi efterfrågar kommer ifall ni har möjlighet att genomföras om 2-
3 veckor och kommer att ta ca 1 timme. Om möjlighet finns är vi gärna intresserade att 
prata med fler än en person (2-3) som arbetar/har arbetat med tjänsteutvecklingsprojekt 
hos er på Y. Så tills vi hörs nästa gång får du gärna fundera på om du vet några fler som 
skulle kunna vara av intresse för oss och studien att prata med.    
Bra att veta kan också vara att resultatet av studien kommer att bli en offentlig handling 
som är publikt tillgänglig via DiVA (nationell databas för publicering av forskning och 
studentuppsatser från svenska universitet), men som nämndes i tidigare mejl finns 
möjlighet att vara anonym både som person och företag ifall så önskas.  
 
Ser fram emot fortsatt kontakt.  
 
Vänliga hälsningar 
Emma Edling & Karin Larsson 
 
Mejladress och telefonnummer  
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Bilaga 4. Kontroll av empiriavsnitt 
 
Hej X och tack för senast! 

Nu har vi gjort ett utkast av vår empiri som vi kommer att använda i vår studie om 
tjänsteutveckling och kundinvolvering. Vi skickar här den del vi har skrivit om ert 
arbete och företag för att ge er möjligheten att kolla igenom materialet så att det känns 
bra från er sida. Om det inte är några frågetecken kring hur vi beskrivit ert arbetssätt så 
kommer vi att använda detta material för analys och vi beräknar ha ett sammanställt 
arbete som ni får ta del av i slutet av juni. Eftersom att vi har en deadline att uppfylla 
skulle vi vara tacksamma om ni, ifall några synpunkter har uppmärksammats, kunde 
återkomma med de senast den 14 maj och hoppas att ni hinner läsa igenom det under 
denna tid. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi vid denna sammanställning av materialet har 
valt ut de delar av intervjuerna som vi funnit mest intressanta för vår studie och att allt 
från intervjuerna därför inte återfinns i dessa sammanställningar. Som vi nämnt tidigare 
använder vi också fiktiva namn i studien.  

Vi tackar återigen för att ni tagit er tid och medverkat i vår studie! 

Med vänliga hälsningar 

Emma Edling & Karin Larsson 
 
Mejladress och telefonnummer 
 


