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Sammanfattning 

Sökord:! Användarinvolvering,. produktutveckling,. användarinvolveringsprocess,.
sportföretag,!produktutvecklingsprocess!

Produktutveckling!i!små!sportföretag!sker!idag!ofta!utan!vare!sig!strukturerad!process!
eller! metod! för! att! involvera! användare.! En! anledning! till! detta! är! att! många!
strukturerade! utvecklingsprocesser! är! anpassade! för! större! företag! med! helt! andra!
resurser.!Vid!involvering!av!användare!i!produktutvecklingsprocesser!är!den!vanligaste!
användaren!elitidrottare.!Han!eller!hon!har!dock!i!många!fall!en!helt!annan!kravbild!än!
den! vanliga! konsumenten! vilket! leder! till! att! icke! maximerade,! sett! ur! ett!
kundvärdesperspektiv,!produkter!utvecklas.!

Resultatet!av!detta!examensarbete!är!en!användarinvolveringsprocess!anpassad!för!små!
sportföretag! baserad! på! Sister. Kenny. Research. Center. Innovation. Handbook,! en!
produktutvecklingsprocess! som! i! sig! är! baserad! på! en! phaseCgatemodell.!
Involveringsprocessen! fokuserar!på! användarkategorin! entusiastiska! amatörer,! främst!
då!detta!är!något!som!efterfrågas!av!företagen!i!branschen.!Denna!process!fokuserar!på!
hur!små!sportföretag!skall!involvera!användare!och!frångår!teorins!rekommendationer!
på! hur! många! användare! som! skall! involveras! i! en! produktutvecklingsprocess.!!
Processen!bygger!även!på!att!idéerna!skall!komma!från!användare!först,!för!att!därefter!
vidareutvecklas! av! företagets! produktutvecklare.! Graden! av! kommunikation! mellan!
användare! och! företag! lyfts! fram! och! användarinvolveringens! intensitet! i! en!
produktutvecklingsprocess!klarläggs.!!

Den! involveringsprocess! som! har! tagits! fram! har! även! sammanfattats! i! en! kortfattad!
guide! som! skall! kunna! användas! av! ett! företag! på! en! daglig! basis.! Denna! innehåller!
handfasta!tips!om!bland!annat!hur!användare!väljs!och!hur!en!workshop!utformas. 
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Abstract 

Keywords:!User. involvement,. product. development,. user. involvement. processes,. outdoor.
industry,.product.development.processes,.small.enterprises..

Small!size!enterprises!within!the!outdoor! industry!seldom!use!a!structured!process!or!
method!when!involving!users!in!product!development.!One!reason!for!this!is!that!many!
structured!development!processes!are!designed!for!large!companies!with!very!different!
resources.!When!involving!users!in!product!development!processes,!the!most!common!
user! is! an! elite! athlete.! She! or! he! often! has! different! requirements! than! the! regular!
consumer!and! in!the!customers’!point!of!view;! this! leads!to!nonCmaximized!developed!
products.!!

The! result! of! this! thesis! is! a! user! involvement! process! for! small! outdoor! companies!
based! on! the! Sister! Kenny! Research! Center! Innovation! Handbook,! a! product!
development!process,!which!itself!is!based!on!a!phaseCgate!model.!The!process!focuses!
on!the!user!category!enthusiastic!amateurs,!since!this!is!what!companies!in!the!industry!
require.!The!process!also! focuses!on!how!and!where! small!outdoor! companies! should!
involve!users!and!give!recommendations!on!how!many!users!that!should!be!involved!in!
a! product! development! process,! different! from! what! the! theory! recommend.! The!
process! also! builds! on! that! ideas! should! come! from! the! users! first,! and! then! being!
further!developed!by!the!company's!product!developers.!The!degree!of!communication!
between!users!and!the!company!is!shown!and!the!report!clarifies!the!user!involvement!
intensity!in!product!development!processes.!!

The!involvement!process!that!has!been!developed!has!also!been!summarized!in!a!guide!
that! can!be!used!by! a! company!on! a!daily!basis.! This! contains! information!on,! among!
other!things,!how!users!are!selected!and!how!to!plan!a!workshop.!!
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1 INTRODUKTION(

1.1 BAKGRUND+
Vägen! från! en! idé! till! en! färdig! produkt! kräver! flera! olika! arbetsmoment,! tester! och!
iterationer.!En!produkt!skall!uppfylla!så!många!krav!och!önskemål!som!möjligt,!den!skall!
vara! nytänkande,! kunna! produceras! på! billigaste! sätt! och! ha! hög! prestanda.! Ett! sätt! att!
maximera! resultatet! av! utvecklingen! är! att! följa! en! av! de! många! fördefinierade!
produktutvecklingsprocesser! som! finns.! Men! det! går! sällan! att! hitta! en! som! passar! för!
situationen!för!det!specifika!företaget!eller!den!specifika!situationen.!!

På!mindre!företag!förekommer!det!att!produkter!utvecklas!utan!att!en!specifik!process!följs!
eller! arbetet! kartläggs.! Utvecklingsavdelningen! består! ofta! av! endast! en! eller! ett! par!
personer!och!att!följa!en!fördefinierad!process!kan!då!verka!överflödig.!Detta!då!de!flesta!
processer! är! anpassade! till! stora! projekt! och! kan! innebära! många! överflödiga! och!
tidsödande! steg! för! det! lilla! företaget.! Det! finns! dock! stora! vinster! med! att! följa! en!
standardiserad!arbetsgång!även!för!ett!mindre!företag (1).!!

I! teorin! beskrivs! många! olika! produktutvecklingsprocesser! som! beror! av! flera! faktorer,!
såsom!hur!organisationen!som!ska!ta!fram!produkten!ser!ut!liksom!vad!det!är!för!produkt!
som! ska! utvecklas.! Något! som! har! visat! sig! vara! mycket! viktigt! för! små! företag! är! hur!
kunden! integreras! och! involveras! i! produktutvecklingen! (2).! Genom! att! få!med! kundens!
önskemål!och!insikter!tidigt!i!utvecklingsprocessen!kan!en!bättre!produkt!skapas!men!här!
finns!också!många!fallgropar.!

1.1.1 SYFTE(
Syftet!med!detta!examensarbete!är!använda!en!känd!produktutvecklingsprocess!och!stärka!
användarens! roll!markant! i!denna! för! små! företag.!Detta!görs! i! form!av!utveckling!av!en!
användarinvolveringsprocess.!Användaren! involveras! för! att! öka!produktens!kvalitet! och!
ekonomiska!hållbarhet.!

1.1.2 FRÅGESTÄLLNING(
Hur! kan! användare! involveras! i! ett! litet! sportföretags! produktutvecklingsprocess! på! ett!
effektivt! sätt?! Vilken! typ! av! användare! bör! involveras! och! i! vilka! delar! av!
utvecklingsprocessen!bör!involveringens!tyngdpunkt!ligga?!

1.1.3 MÅL(
Målet! med! detta! projekt! är! att! utveckla! en! användarinvolveringsprocess! samt! testa! och!
utvärdera! den! i! ett! praktikfall.! Den! metod! som! utvecklats! skall! passa! för! små! företag,!
specifikt! inom! friluftsindustrin,! och! ge! vägledning! vid! utveckling! av! nya! produkter!med!
olika!typer!av!användare. 

En!validering!genomförs!för!att!utvärdera!och!vidareutveckla!den!metod!som!arbetats!fram!
under! utvecklingsperioden.! Detta! fall! är! initierat! av! sportföretaget! Skigo,! som! utvecklar,!
tillverkar!och!säljer!produkter!för!längde!och!rullskidåkning,!och!syftar!till!att!utveckla!ett!
handtag!och!en!handrem!till!en!längdskidstav.!
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Ytterligare! ett! mål! är! att! ta! fram! en! enkel! guide! till! ett! företag! som! vill! arbeta! med!
användarinvolvering.! Målet! är! att! denna! guide! skall! vara! mycket! kortfattad! och! kunna!
användas!i!dagligt!arbete.!

1.1.4 AVGRÄNSNINGAR(
Den!främsta!avgränsningen!i!projektet!är!tid!eftersom!examensarbetet!sträcker!sig!över!20!
veckor,! något! som! främst! drabbar! arbetet! med! valideringsfallet.! Hela!
produktutvecklingsprocessen!gås!därför!ej! igenom!under!valideringen!utan!avslutas!efter!
första!prototypen.!

Fokus!ligger!på!att!vidareutveckla!handtag!och!infästningen!av!kontrollremmen!istället!för!
hela! skidstaven.! Tidsbegränsningen! innebär! dessutom! att! arbetet! inte! innefattar! en!
djupdykning!i!möjliga!tillverkningsmetoder!eller!testmetodik.!!

1.1.5 PROJEKTET(
Detta!projekt!kan!sättas! in! i!ett!större!sammanhang,!se!Figur!1e1,!där!det!är!en!del!av!en!
längre!utvecklingsprocess.!Detta!arbete!började!med!att!Katarina!Lund!tog!fram!The$Sister$
Kenny$ Research$ Center! Innovation$ Handbook$ (3)$ (hädanefter! omnämnd! som! Innovation$
Handbook)$som!är!en!handbok!med!syfte!att!guida!personer!med!eller!utan!erfarenhet!av!
produktutveckling! genom! utvecklingsprocessen.! I! den! process! som! utvecklades! för!
Innovation$Handbook!har!användaren!en!viss!roll!men!då!fokus!har!legat!på!utveckling!av!
produkter!och!tjänster!för!sjukvårdssektorn!är!denna!roll!mindre.!!

1.1.6 SKIGO(
Skigo! startades! av! den! svenska! skidåkaren! Christer!Majbäck! och! är! idag! ett! av! Sveriges!
ledande! företag! inom! längdskidåkning,! med! huvudkontoret! i! Kiruna.! ! Företaget! är!
framförallt! känt! för! sin! valla! men! gör! även! produkter! så! som! rullskidor,! skidstavar,!
skidväskor!och!sponsrar!även!framgångsrika!skidåkare!som!bland!annat!Jörgen!Brink!och!
Marcus!Hellner!(4).!Skigo!har!dubblat!sin!omsättning!från!2009!till!2012!då!efterfrågan!har!
ökat!vilket!i!sin!tur!har!lett!till!att!företaget!har!behövt!anställa!fler!personer.!Behovet!av!att!
utveckla!nya!produkter!har!i!och!med!detta!växt!markant.!

!

FIGUR*1A1*EXAMENSARBETET*I*ETT*STÖRRE*SAMMANHANG*DÄR*DEN*FÖRSTA*RUTAN*VISAR*INNOVATION*HANDBOOK,*PROCESSERNA*INOM*DEN*
STRÄCKADE*RUTAN*VISAR*DETTA*EXAMENSARBETE*OCH*SISTA*RUTAN*VISAR*PÅ*FRAMTIDA*MÖJLIGHETER.*
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1.2 RAPPORTSTRUKTUR+
Rapporten! kommer! bestå! av! nio! avsnitt! i! enlighet!med! hur! en! akademisk! uppsats! skall!
skrivas,!se!Figur!1e2.!Avsnitten!kommer!att!bestå!av!följande:!

!

!

FIGUR*1A2*RAPPORTENS*UPPLÄGG*

* *
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2 TEORI(
I!detta!avsnitt!undersöks!den!teoretiska!bakgrunden!och!relevanta! teorier! inom!området!
presenteras.!

2.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSER+I+ALLMÄNHET+
Det!finns!en!stor!mängd!olika!produktutvecklingsprocesser,!allt!från!specialanpassade!fall!
för!en!viss!industri,!ett!visst!företag!eller!en!viss!produkt!till!mer!generella!metoder.!Detta!
avsnitt! beskriver! Phaseegate! samt! Innovation$Handbook$och! visar! på! vikten! av! att! ha! en!
strukturerad!process!samt!vilken!inverkan!det!kan!ha!på!ett!projekt.!

2.1.1 VARFÖR(SKALL(PROCESSER(ANVÄNDAS(
Produktutveckling!är!en!komplicerad!process!som!kan!vara!svårnavigerad!och!föränderlig!
då! ett! projekt! ofta! har! många! osäkerheter! och! få! säkra! svar.! Genom! att! arbeta! med! en!
strukturerad! process! ökar! chansen! att! det! blir! ett! lyckat! projekt! markant! (5).! Enligt!
Barringer! och! Gresock! (6)! är! extraarbetet! som! en! strukturerad! process! innebär! litet!
jämfört! med! de! fördelar! det! innebär.! Generellt! sett! har! alla! strukturerade!
utvecklingsprocesser!likheter!men!skillnaden!mellan!de!olika!finns!ofta!i!hur!iterativa!de!är!
(7).!

2.1.2 VANLIGT(FÖREKOMMANDE(PROCESSER(
Några! av! de! vanligaste! processerna! för! produktutveckling! är! Phaseegate! och! Ulrich! och!
Eppingers!modell.!Utöver!dessa!finns!bland!annat!vattenfallsmodellen,!Scrum!och!Rational!
Unified!Process!(RUP)!som!i!grund!och!botten!är!processer!mer!anpassade!för!utveckling!
av!mjukvara!men!som!även!anpassats!för!utveckling!av!fysiska!produkter!och!tjänster!(7).!
Phaseegateprocessen!beskrivs!nedan!och! i!detta!projekt!kommer!en!variant!av!denna!att!
användas.!!

PHASE;GATEMODELLEN$

Detta!är!en!modell!som!är!till!för!att!hjälpa!företag!med!utveckling!av!nya!produkter!genom!
att! sätta! upp! ett! antal! faser! (phases)! som! en! produkt! måste! gå! igenom! innan! den! når!
produktion.! Före! varje! fas! finns! en! kontrollpunkt,! en! grind! (gate)! där! produkten!
utvärderas!av!en!tvärfunktionell!utvärderingsgrupp!bestående!av!chefer!och!ansvariga!(8).!
Vanligtvis!består!processen!av!fem!faser!och!lika!många!kontrollpunkter,!de!fem!faserna!är:!!

• Ideutvärdering!
• Detaljerad!undersökning!
• Utveckling!
• Test!och!validering!
• Produktion!och!lansering!

Om! en! produkt! inte! har! utvecklats! tillräckligt! långt! vid! en! kontrollpunkt! kan!
utvärderingsgruppen! ta!beslut!om!att!upprepa!den! föregående! fasen!en!gång! till,! det!vill!
säga!att!produkten!till!exempel!får!genomgå!fasen!utveckling!igen.!Ett!annat!alternativt!är!!
att!avsluta!utvecklingen!av!produkten!(9).!En!anledning!till!att!Phaseegatemodellen!har!fått!
sådan!spridning,!över!70!%!av!amerikanska!företag!använder!någon!variant!av!processen!
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(10),!är!att!den!konkretiserar!beslutstagande!och!främjar!beslut!baserade!på!fakta!snarare!
än!de!som!tas!på!en!känsla!(6).!Den!är!även!till!hjälp!då!kontrollpunkterna!visar!vilka!beslut!
som! skall! tas,! den! ser! till! att! de! tas! i! rätt! ordning! och! ger! även! tydliga! möjligheter! att!
avsluta! utvecklingsprocesser! som! har! fått! fel! fokus! (6).! En! nackdel! med! Phasee
gatemodellen!är!att!det!strukturerade!arbetssättet!kan!hindra!en!grupps!kreativitet!(9).!

INNOVATION$HANDBOOK$

Den!produktutvecklingsprocess!som!utarbetades!av!Katarina!Lund!i!Innovation$Handbook!
baseras!på!Phaseegatemodellen!och!är!en! steg! för! steg!guide! till!utveckling,! se!Figur!2e1.!
Den!tilltänkta!användaren!till!Innovation$Handbook!är!tvärfunktionella!utvecklingsgrupper!
vid! The$ Sister$ Kenny$ Research$ Center! i! Minneapolis! som! saknar! tidigare! erfarenhet! av!
produktutveckling.! Centret! är! en! kreativitetsinkubator! som! genomför! patientfokuserad!
forskning!för!att!utveckla!nya!rehabiliteringsteknologier!(11).!!

!

$

FIGUR*2A1*SISTER*KENNY*RESEARCH*CENTER*INNOVATION*HANDBOOK*
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Innovation$ Handbooks,! och! därmed! även! processens,! upplägg! är! baserat! på! Phasee
gatemodellen! och! på! grund! av! målgruppens! brist! på! tidigare! kunskap! om!
produktutveckling! är! alla! steg,! mål! samt! arbetsprocesser! och! metoder! väl! beskrivna.!
Många!av!faserna!är!dessutom!uppdelade!i!mindre!uppgifter.!!

Processen!skiljer!på!utveckling!av!produkter!och!utveckling!av!tjänster!och!den!processen!
som!beskrivs!i!figuren!ovan!är!den!som!är!anpassad!för!utveckling!av!produkter.!!

Användarinvolvering! i! produktutvecklingen! nämns! i! de! delavsnitt! som! behandlar!
kravspecifikation,!testning!och!utvärdering.!En!av!anledningarna!som!ges!till!användarens!
roll! i!utvecklingen!är!begränsad!är!de!svårigheter!användarinvolvering! innebär! i!kliniska!
miljöer!(7).!!

2.2 METODER+I+PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSER+
Det! finns! en! rad! olika! metoder! att! använda! sig! av! i! de! olika! faserna! av!
produktutvecklingsprocessen,! framförallt! vid! konceptgenerering! och! konceptval.! Nedan!
finns!några!av!dessa!beskrivna.!!

2.2.1 MODELLER(FÖR(KONCEPTGENERERING(
För! att! generera! koncept! under! den! aktuella! produktutvecklingsfasen! finns! det! flera!
metoder!att!använda!sig!av.!Vissa!metoder!är!friare!medan!andra!är!mer!styrda,!vad!som!
passar!bäst!beror!på!projektet;!hur! lång! tid!som!finns! tillgänglig,!hur!många!medlemmar!
som!är!med!i!projektet!och!vilket!projektets!mål!är.!!

BRAINSTORMING+
Brainstorming! är! förmodligen! den! mest! kända! metoden! för! idégenerering! (12).! Den! är!
utvecklad!för!att!utföras!i!grupp!men!kan!även!utövas!ensam.!Reglerna!för!brainstorming!
är! att! generera! så!många! idéer! som!möjligt! och! försöka! tänka!utanför!de!konventionella!
ramarna.! ”Dumma”! idéer! kan! leda! till! bra! idéer! så! att! vara!negativ! eller! dömande!under!
brainstormingen!är!förbjudet.!!

För! att! en! brainstormingsession! skall! bli! effektiv! krävs! en! duktig! diskussionsledare! som!
kan!ta!till!vara!på!de!olika!typer!av!personligheter!som!kan!ingå!i!gruppen.!Denna!agerar!
ibland!även!sekreterare!så!att!inte!deltagarna!skall!behöva!lägga!tid!på!detta.!En!av!de!stora!
fördelarna! med! brainstorming! är! att! var! och! en! bidrar! med! idéer! utifrån! ens! egen!
synvinkel! och! att! alla! kan! bygga! vidare! på! varandras! idéer.! Några! nackdelar! med!
brainstorming! är! att! det! krävs! en! duktig! diskussionsledare! för! att! ta! till! vara! på! alla!
personer!i!gruppen!då!vissa!kan!vara!tystare!och!mindre!villiga!att!ta!för!sig!samt!att!endast!
en!person!kan!bidra!åt!gången!vilket!gör!de!som!inte!pratar!mer!passiva!(13).!!

SIX+THINKING+HATS+
Denna!metod!tvingar!användaren!att!tänka!utanför!sitt!vanliga!ramverk!och!kan!bidra!till!
att! skapa!en!annan!bild!av!situationen!och!problemet.!Metoden!utövas! i!grupper!där!alla!
deltagare! tar!på!sig!en! fysisk!eller! imaginär!hatt!som!symboliserar!vilka! tankebanor!som!
skall!användas.!Hela!gruppen!har!på!sig!samma!hatt!samtidigt!så!att!alla! tänker! i! samma!
banor.!Nedan!beskrivs!de!olika!hattarnas!funktioner!(14):!
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Blå* hatt:!När!deltagarna!har!på! sig!denna!hatt! skall! de!komma!överens!om!hur!de! skall!
tänka! och! även! utvärdera! och! formulera! planer! för! hur! tankarna! skall! följas! upp.!Denna!
hatt!bärs!ofta!som!inledning!och!avslutning!av!sessionen.!

Vit* hatt:!Då!denna!hatt!bärs!skall! tillgängliga!data!och!bakgrundsinformation!analyseras.!
Tidigare,!och! förhoppningsvis!kommande,! trender! förekommer!här.!Denna!hatt!bärs!ofta!
efter!den!blå!hatten!för!att!ge!bakgrundsinformation!och!se!till!att!alla!har!liknande!bild!av!
problemet.!!

Röd* hatt:! Den! röda! hatten! innebär! instinktivt! och! emotionellt! tänkande,! att! deltagarna!
skall! lita!på!sin!magkänsla.!För!att!det!minimera!risken!för!eftertanke!då!denna!hatt!bärs!
skall!perioden!med!röd!hatt!inte!vara!längre!än!30!sekunder.!

Gul*hatt:!Detta!är!den!logiskt!positiva!hatten.!Då!gruppen!bär!denna!hatt!skall!de!diskutera!
varför!en!ide!kommer!fungera!och!vilka!fördelarna!kommer!bli.!Den!kan!användas!för!att!se!
framtida!effekter!men!även!för!att!hitta!värde!i!det!som!redan!har!hänt.!!

Svart* hatt:!Detta!är!den!kritiska!hatten!där!deltagarna! skall! analysera! idéer! för!att!hitta!
anledningar! till! att! något! inte! fungerar.! Det! är! även! meningen! att! deltagarna! skall!
identifiera! risker! med! olika! koncept! eller! idéer.! Då! denna! hatt! bärs! är! det! viktigt! att!
argumentationen!är!logisk!och!motiverbar.!

Grön*hatt:!Denna!hatt!står!för!kreativitet.!Här!skall!man!låta!sig!själv!tänka!utanför!boxen!
och!alla!idéer!är!bra!idéer.!Här!finns!ingen!plats!för!kritik,!tankarna!skall!få!flöda!fritt.!!

Hattarna!kan!bäras!i!många!olika!ordningar!beroende!på!hur!gruppen!fungerar,!vilken!typ!
av!problem!som!skall!hanteras!samt!hur!van!gruppen!är!vid!metoden.!Vanligen!bärs!samma!
hatt! flera! gånger! under! en! process! och! gruppen! roterar!mellan! de! olika! hattarna!många!
gånger.!!

De! främsta! fördelarna! med! six$ thinking$ hats! är! att! metoden! uppmuntrar! kreativt! och!
lateralt! tänkande,! det! vill! säga! identifiering! och! användning! av! nya! infallsvinklar! för! att!
betrakta!ett!problem!på!olika!sätt.!Detta!görs!genom!att!strukturera!tankeprocessen!med!
användandet!av!de!olika!hattarna!så!att!alla!deltagare!tänker!i!samma!banor.!Därmed!bryts!
inte! en! persons! kritiska! tankeprocess! (svart! hatt)! av! att! en! annan! person! diskuterar!
nytillkommen!bakgrundsinformation!(vit!hatt).!

En!nackdel!med!six$thinking$hats!är!att!det!kräver!viss!tillvänjningsperiod!samt!förklaring!
av!de! olika!hattarnas! innebörd! vilket! gör!metoden! svår! att! applicera!med! en! grupp! som!
sällan!arbetar!tillsammans.!Utöver!detta!kan!strukturen!förhindra!nya!idéer!som!kommer!
fram!när!fel!hatt!bärs!(14).!!

2.2.2 MODELL(FÖR(KONCEPTVAL(
Vid! produktutveckling! utvecklas! ofta! många! olika! koncept! innan! de! utvärderas! och! ett!
koncept!väljs!för!vidare!utveckling.!Detta!val!kallas!konceptval!och!för!att!genomföra!detta!
finns! det! ett! antal! metoder! att! använda! sig! av.! Olika! metoder! passar! för! olika! faser! i!
produktutvecklingsprocessen.!
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PUGHMATRIS+
Pughmatrisen! är! en!metod! för! konceptutvärdering!där! alla! koncept! är!möjliga! lösningar.!
Huvudsyftet!är!att!nå!konvergens!i!åsikterna!om!vilket!koncept!som!bäst!uppfyller!kraven!
till! skillnad! från! till! exempel! elimineringsmatrisen! som! istället! kontrollerade! att! kraven!
faktiskt!uppfylls.!

Metoden! är! komparativ! och! koncepten! utvärderas! alltså! i! förhållande! till! ett!
referenskoncept,!något!som!gör!att!metoden!passar!bra!till!vidareutveckling!av!produkter.!
Koncepten!får!+!eller!–!beroende!på!bättre!eller!sämre!än!referenskonceptet!på!att!uppfylla!
ett!visst!krav,!se!Tabell!2e1!för!ett!exempel!på!hur!en!pughmatris!kan!se!ut.!Ett!koncept!kan!
även!få!ett!S!vilket!kan!innebära!två!saker!(15):!!

1. Utvärderarna! överens! om! att! konceptet! är! lika! bra! som! referenslösningen! på! att!
uppfylla!kravet.!

2. Skillnaden! mellan! konceptet! och! referensen! är! kontroversiella! och! kräver! mer!
information!innan!det!kan!bestämmas!om!det!är!bättre!eller!sämre.!!!

Om!det! inte! finns!en!referensprodukt!kan!matrisen!genomföras! fler!gånger!med!de!olika!
koncepten!som!referens.!Viktning!av!kriterier,!för!att!betona!vissa!kriterier!mer!än!andra!är!
vanligt!förekommande!vid!användning!av!pughmatrisen.!Efter!att!ha!gått!igenom!matrisen!
en!gång!utesluts!de!koncept!som!fått!lägst!poäng!men!det!är!inte!meningen!att!ett!koncept!
skall!väljas!direkt.!Istället!skall!matrisen!itereras,!varje!utvärderingssession!kan!enligt!Frey!
et!al!(15)!leda!till!fyra!typer!av!beslut:!

1. Eliminera!svaga!koncept!
2. Vidareutveckla!vissa!koncept!
3. Samla!in!mer!information!
4. Utveckla! nya! koncept! baserade! på! vad! som! kommer! fram! i! diskussionerna! kring!

utvärderingen!

Arbetet!med!utvärderingen!fortsätter!tills!konvergens!i!åsikten!om!vilket!koncept!som!bör!
väljas!har!nåtts!(16)!(17).!!

2.3 PRODUKTUTVECKLING+I+SMÅ+FÖRETAG+
Produktutveckling!är!ofta!en!utmaning!för!små!företag!på!grund!av!den!risk!det!innebär!att!
satsa! resurser!på!en!eller!några!produkter,!det! finns!ofta! inte! tillräckliga! resurser! för!att!
satsa! på! flera! projekt! samtidigt! (18).! Å! andra! sidan! finns! det! även! fördelar! med!

! Viktning! Referens! Koncept!1! Koncept!2! Koncept!3!

Krav!1! 3! S! +! e! +!
Krav!2! 4! S! +! S! e!
Krav!3! 2! S! S! S! +!
Krav!4! 5! S! +! e! +!

Summa! ! ! 3! e2! 2!
Viktad!summa! ! ! 12! e8! 6!

! TABELL*2A1*EXEMPEL*PÅ*PUGHMATRIS*
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produktutveckling! inom! små! företag.! Storleken! gör! att! de! med! mindre! byråkrati,! ökad!
flexibilitet! och! mer! specialiserad! kunskap! snabbare! kan! svara! på!
produktutvecklingsutmaningar!och!marknadsförändringar!(1).!

Små! företag! definieras! i! EUelagstiftningen! som! ett! företag! som! har! mellan! 10! och! 49!
anställda!samt!har!en!årlig!omsättning!som!ej!överstiger!sju!miljoner!euro!(19).!!

I!en!studie!av!etablerade!småföretag,!det!vill!säga!företag!som!inte!är!i!en!uppstartsfas,!med!
aktiv!utveckling!av!nya!produkter!visade!Löfqvist!(20)!att!det!finns!viktiga!skillnader!i!hur!
små!företag!använder!utvecklingsmetoder!och!vilka!metoder!som!används.!Studien!visade!
även!på!att! företagen!sällan!använder!en!process!som!mall! för!all!utveckling!utan! istället!
använder! flera! olika! processer! inom! samma! företag! och! blandar! processer! för! att! hitta!
något!som!fungerar.!Huang!et!al!menar!att!denna!flexibilitet!är!en!styrka!som!kan!skapa!en!
starkare!motivation!(21).!!

De!olika!utvecklingsprocesserna!som!de!små!företagen!använde!innehöll!ofta!samma!eller!
liknande!steg!som!de!i!Innovation$Handbook!och!Phaseegate!men!processen!ändrades!från!
projekt!till!projekt!beroende!på!vilken!typ!av!produkt!som!utvecklades.!Om!det!gällde!en!
produkt!med!lågt!nyhetsvärde!i!organisationen!visade!sig!processen!ofta!vara!strukturerad!
och!systematisk.!För!produkter!med!högre!nyhetsvärde!ser!processerna!ofta!annorlunda!ut!
genom!att!kommunikation,! interaktion!och! feedback! från!marknaden!minskade!markant.!
Detta!gjorde!att!de!mindre!företagen!använde!fler!cykler!för!att!ackumulera!mer!kunskap!
inom!området (20).!Överlag!ansågs! interaktion!med!användare!vara! centralt!och!därmed!
något! som! premierades! (20).! Detta! verifieras! även! av! LaBahn! et! al! (22),! speciellt! då!
produkten!som!utvecklas!är!nära!marknaden!och!användaren.!

Huang! et! al! (21)! visar! på! att! små! och! mellanstora! företag! ofta! genomför! teknisk!
produktutveckling! på! ett! effektivt! sätt!men! att! det! brister! i! marknadsaktiviteter! så! som!
marknadsundersökning,!test!och!analys.!Samtidigt!visar!studien!som!Huang!et!al!genomför!
att!det!är!dessa!aktiviteter!som!särskiljer!framgångsrika!produkter!från!resten!(21).!!

Det! finns!skillnader! i!hur! företag! inom!olika!branscher!utvecklar!produkter!och!även!hur!
framgångsrika!de!är!i!sin!produktutveckling.!De!Jong!et!al!(23)!visar!i!en!undersökning!av!
1250! små! företag! att! de! som! arbetar! inom! kunskapsintensiva! branscher! överlag! lyckas!
bättre!med!nya!produkter.!Författarna!visar!på!att! inblandning! i!och! fokus!på! innovation!
från!ledningen!ökar!kvaliteten!på!de!produkter!som!utvecklas!(23).!!

2.3.1 INTEGRERAD(PRODUKTUTVECKLING(I(SMÅ(FÖRETAG(
På! grund! av! att! små! företag! ofta! arbetar! med! en! ostrukturerad! process! eller! en!
kombination! av! olika! processer! finns! det! få! dokumenterade! fall! av! integrerad!
produktutveckling.!Men!då!de!olika!funktionerna!som!skall!integreras!ofta!är!integrerade!i!
en!person!som!kan!ha!flera!roller!uppstår!en!typ!av!integrerad!produktutveckling.!De!olika!
fysiska!eller!organisatoriska!barriärer!existerar!inte!på!samma!sätt!som!i!stora!företag!(24).!!

!

!
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2.4 ANVÄNDARINVOLVERING+
I! detta! avsnitt! kommer! teoretisk! bakgrund! till! användarinvolvering! i!
produktutvecklingsprocesser!presenteras.!

2.4.1 DAGSLÄGET(
Framgången! hos! ett! företag! är! beroende! av! hur! innovativt! företaget! är! och! hur! det! tar!
tillvara! på! dessa! innovationer! (25).! Det! upptäcks! i! allt! större! utsträckning! att! själva!
produktutvecklingsprocessen!är!en!viktig!del!av!arbetet!och!att!nöjda!kunder!är!en!central!
del!av!företags!framgång.!!

Empiriska! resultat! har! visat! att! användare! spelar! en! viktig! roll! i!
produktutvecklingsprocessen!(26).!Von!Hippel!(27)!menar!på!att!användarna!inte!bara!är!
viktiga!inom!traditionella!involveringsområden!så!som!tester!och!verifikation!utan!även!för!
att! ta! initiativ! till! produktutveckling.! Ibland! är! de! till! och! med! de! som! dominerar! hela!
produktframtagningsprocessen!(28).!Flera!metoder!finns!representerade!för!att!involvera!
användare!men! framförallt! öppen! innovation! har! öppnat! nya! sätt! för!många! företag! att!
organisera!sin!forskninge!och!utvecklingsorganisation!på!(29).!

Kaulio!(30)!presenterar!en!rad!olika!metoder!för!hur!användare!kan!involveras!i!de!olika!
faserna! inom! produktutvecklingsprocessen! (30).! För! att! jämföra! metoderna! har! han!
kartlagt!en!lodrät!och!en!horisontell!dimension!av!användarinvolvering,!se!Figur!2e2.!!

FIGUR*2A2*METODER*FÖR*ATT*INVOLVERA*ANVÄNDARE*I*PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN.*DENNA*FIGUR*ÄR*ADOPTERAD*
FRÅN*FIGUR*1*I*KAULIOS*RAPPORT*(30)*

Den! horisontella! visar! i! vilken! fas! produktutvecklingen! befinner! sig! i! och! den! lodräta!
beskriver! hur! djupt! involverad! användaren! är! i! processen.! Resultatet! av! Kaulios! studie!
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visar! hur! de! olika! användarinvolveringsmetoderna! passar! in! i! de! olika! faserna! och! hur!
mycket!involverade!användarna!är.!De!olika!kategorierna!beskrivs!som!följande:!

Design* för:! Här! är! data,! undersökningar! och! användarteorier! grunden! för!
produktutvecklingen.! Rollen! mellan! användare! och! produktutvecklare! är! tydlig! och!
användarna!fungerar!mer!eller!mindre!som!”objekt”!vilka!man!kan!få!önskade!krav! ifrån.!
Dessa!krav!omvandlas!därefter! till!mätbara!krav!då!QFD:n!kommer! in.!Här! används!ofta!
intervjuer!och!fokusgrupper.!!

Design*med:!Kundens!krav!och!önskemål!på!en!ny!produkt!tas!med!i!produktutvecklingen!
samt! att! kunden! får! se! lösningar! och! koncept! för! att! företaget! skall! kunna! hämta! in!
feedback.!

Design*av:!Här!är!användarna!aktivt!involverade!och!deltar!i!produktutvecklingen!som!att!
det!vore!deras!egen!produkt.!!

2.4.2 ANVÄNDARINVOLVERING(I(SPORTINDUSTRIN(
Inom!sportindustrin!sker!ständigt!små!innovationer!för!att!till!exempel!förbättra!prestanda,!
ergonomi! eller! teknik! (29).! Genom! att! ta! in! dessa! små! innovationer! inom! företag! kan!
produkter! ständigt! förbättras! och! företagen! leva! upp! till! sina! kunders! ökande!
förväntningar.!!

Många! rapporter! visar! att! företag! inser! att! det! är! viktigt! med! användarinvolvering! i!
produktutvecklingen,! ändå! förekommer! det! att! företagen! inte! tar! in! användarna! i!
processen! (31).! Orsaken! till! detta! kan! vara! flera!men! framförallt! kostar! det!mycket! och!
utvecklingsprocessen! tar! längre! tid! (32).! Petter! Stenmark! visar! i! en! studie! att! små!
sportföretag!involverar!professionella!åkare!mer!än!vanliga!användare,!då!det!kommer!till!
idégenerering! och! produktspecificering! (31).! Den! visar! även! att! också! små! företag,! som!
tidigare!nämnts,!vill!involvera!användaren!men!inte!gör!det.!I!andra!rapporter!går!det!att!se!
att!dessa!användare,!som!är!entusiastiska!amatörer!och!användarinnovatörer,!har!mycket!
att! bidra!med! inom!produktutvecklingen,! se! avsnitt! 2.6! om! typer!användare (33).! Därför!
skulle!företagen!tjäna!på!detta.!Stenmarks!studie!visade!även!ett!resultat!som!tyder!på!att!
de!större! företagen!tänker! likadant!då!det!gäller!prototyptestning!och!konceptutveckling.!
De!mindre! företagen! presenterar! en! stor! vilja! och!medvetenhet! om! att! det! är! viktigt! att!
involvera!vanliga! åkare!men!att!de! istället! satsar!på! elitåkarna!och! till! viss!del! involvera!
leverantörerna.!!

Inom! sportindustrin! ökar! konkurrensen! för! innovationer! ständigt,! framförallt! för! de!
nordiska! företagen.! Den! globala! marknaden! har! ökat! och! erbjuder! lägre! priser! samt!
högteknologiska! produkter,! därför! har! det! blivit! tuffare! för! de! nordiska! företagen! att!
garantera!att!deras!kvalité!är!den!bästa!(34).!På!grund!av!detta!har!de!nordiska!företagen!
påbörjat! en! omstrukturering! av! deras! produktutvecklingsprocesser! och! affärsmodeller.!
Dessa! fokuserar! på! att! involvera! användare! i! mer! specifika! faser! under!
produktutvecklingen,! att! förespråka! öppen! innovation! med! till! exempel! forum! där!
användare!kan! gå! in! och!diskutera!produkten!och! att! överhuvudtaget! försöka! förstå! och!
sätta!sig!in!i!användarens!situation!mycket!mer.!!
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Eftersom! sportindustrin! generellt! består! av! så! många! olika! typer! av! användare! och!
användare!med!höga!krav!är!den!speciellt! intressant!att!undersöka (27).!Nära!tio!procent!
av!alla!som!sysslar!med!friluftslivsutrustning!modifierar!sin!egen!utrustning!och!nästan!40!
procent!av!alla!extremanvändare!gör!det.!Men!den!ständiga!frågan!hos!företag!är!hur!dessa!
små!innovationer!som!deras!användare!gör!under!användning!skall!integreras!i!deras!egen!
forskning!och!utveckling.!

2.4.3 NACKDELAR(MED(ANVÄNDARINVOLVERING(
Wilson! et! al! (35)! samt! Grundin! (36)! har! i! övergripande! studier! analyserat! potentiella!
svårigheter! och! problem! med! användarinvolvering! och! identifierat! ett! antal!
problemområden.!Wilson!et!al!har!delat!upp!utvecklingsprocessen!och!problematiken!i!tre!
faser!för!att!klargöra!olika!typer!av!problem!som!kan!förekomma.!!

I! den! första! förberedande! fasen! gäller! problematiken! främst! att! användarna! saknar!
information! om! vad! produktutvecklarna! behöver! samt! brist! på! information! om! hur!
utvecklingsprocessen! skall! fungera.! För! att! användarinvolveringen! skulle! bli! effektiv! var!
produktutvecklarna!tvungna!att! informera!och!utbilda!användarna! i!hur!processen!skulle!
komma!att!fungera!samt!vad!som!väntades!av!dem.!

De!största!problem!som!rapporterades!från!den!andra!fasen,!designfasen,!rörde!framförallt!
informationsflödet!mellan!användare!och!produktutvecklare!samt!att!det!var!svårt!att!nå!
konsensus!mellan!användargrupper.!!En!ytterligare!problematik!i!denna!fas!som!Wilson!et!
al!visar!på!är!att!det!har!varit!svårt!för!utvecklare!att!gallra!mellan!idéer!då!volymen!kan!
vara!stor.!

I!den!sista!fasen,!utvärderingsfasen,!var!det!få!rapporterade!problem!men!det!visade!på!att!
det! finns! vissa! problem!med! att! användare! fortsätter! komma!med! idéer! under! slutfasen!
när!det!är!svårt!att!göra!ändringar!på!produkten.!!

Överlag! visar! Wilson! et! als! studie! på! att! allt! för! stora! användargrupper! medförde!
kommunikationse! och! planeringsproblem! då! användare! ofta! är! upptagna.! Det! visade! sig!
även!att!produktutvecklarna! i!vissa! fall!hade!problem!med!att! ta!tillvara!på!de! idéer!som!
kom!från!användarna!(35) (36).!

2.5 MODELLER+FÖR+ATT+INVOLVERA+ANVÄNDARE+
I!detta!avsnitt!presenteras!teorin!bakom!olika!metoder!för!att!involvera!användare.!

WORKSHOPS$

Workshops!är!ett!användbart!verktyg!för!att!involvera!användare.!En!workshop!består!av!
en! grupp! människor! och! kombinerar! träning,! utveckling,! teamebuilding,! idégenerering,!
kommunikation,! planering! och! mycket! mer! (37).! I! detta! fall! används! workshopen!
framförallt! för! att! identifiera! problem,! generera! idéer! och! involvera! användare! i! andra!
aspekter! av!produktutvecklingen.!Under!workshopen!kan!olika!metoder! för! att! generera!
koncept! användas,! som! till! exempel! brainstorming! och! six$ thinking$ hats.! Dessa! beskrivs!
mer!genomgående!i!avsnitt!2.2.1.!!

$
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INTERVJUER$

Vanligtvis! talas! det! om! tre! typer! av! intervjuer;! strukturerade,! semistrukturerade! och!
ostrukturerade!(38).!Karaktäristiskt!för!strukturerade!intervjuer!är!att!intervjuaren!frågar!
samma! frågor! till! samtliga! respondenter! och! det! finns! lite! plats! för! variation! i! svaren.! I!
semistrukturerade! intervjuer! har! intervjuaren! en! ”intervjuguide”! som! innehåller! frågor!
och! ämnen! som! ska! beröras,! men! det! finns! utrymme! för! att! gå! in! på! andra! ämnen! om!
intervjuaren!tycker!att!det!passar.!Den!tredje!och!mest!fria!intervjumetoden!är!så!kallade!
ostrukturerade!intervjuer.!I!dessa!intervjuer!har!intervjuaren!ett!klart!och!tydligt!mål!med!
vad! hon/han! vill! ha! ut! av! intervjun,!men! det! finns! inga! strukturerade! frågor.! Istället! är!
intervjuarens!uppgift!att!försöka!få!respondenten!att!öppna!upp!och!prata!fritt!om!ämnet!i!
fråga.!!

TESTER$

Efter!att!ett!koncept!utvecklats!förekommer!det!att!företag!låter!användare!testa!och!prova!
utvecklade!koncept!för!att!därefter!komma!med!feedback!på!vad!som!är!bra/dåligt!och!vad!
som!kan!förbättras.!Vissa!företag!gör!det!i!början!av!produktutvecklingen!och!andra!gör!det!
senare,!enligt!tidigare!teori!(30).!

2.6 TYPER+AV+ANVÄNDARE+
Historiskt! sett! har! sportindustrin! involverat! olika! grupper! av! användare! beroende! på!
vilken!typ!av!innovation!som!är!aktuell.!Von!Hippel (28)!nämner!lead$users!som!en!relevant!
grupp! att! involvera! i! utvecklingsprocesser.! Bråtå! et! al! (33)! kategoriserar! in! användare! i!
fyra!kategorier!och!nämner!vilken!typ!av!innovation!som!passar!att!involvera!dem!i.!I!dessa!
kategorier! ingår! lead$users! eller! användarinnovatörer! som!är! den! svenska!benämningen.!
De!fyra!kategorierna!definieras!nedan.!

LEAD$USERS$

Konceptet! lead$ users! presenterades! 1986! av! Eric! von! Hippel! som! ett! marknadse
undersökningsverktyg! för! företag! eller! individer! som! vill! utveckla! nya! produkter.! Lead$
users! definieras! av! två! specifika! drag:! för! det! första! är! det! längst! fram! i! användandet! av!
viktiga! marknadstrender! och! erfar! därför! behov! som! vanliga! kunder! ännu! inte! har!
uppfattat.!För!det!andra!förväntar!de!sig!stora!vinster!av!att!hitta!en!lösning!på!de!problem!
de!erfar,!många!drivs!av!att!utveckla!sina!egna!lösningar (28).!

Ett! antal! studier! har! bekräftat! att! användarinnovation! i! stor! utsträckning! kommer! från!
användare! med! de! karaktäristiska! drag! som! lead$ users! har! och! att! de! produkter! eller!
lösningar!de!utvecklar!ofta!blir!en!bas!för!ny!kommersiella!produkter (27).!!

Denna! grupp! av! användare! söker! att! utveckla! utrustning! för! sin! egen! användning! och!
kommer!ofta!på!egna!lösningar!eller!förbättringar!på!problem!de!själva!upplever!och!som!
inte!löses!av!existerande!produkter!(39).!De!lösningar!de!skapar!kan!vara!intressanta!då!de!
kan!ha!ett!värde!även!för!andra!delar!av!marknaden!vilket!innebär!att!lösningarna!denna!
användarkategori!skapar!inte!bara!är!dem!själva!till!nytta!om!en!tillverkare!använder!dem.!
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Dessa! användare!kan!kategoriseras! som! så! kallade!early$adopters! (40)!då!de!ofta!har! en!
tendens! att! börja! använda! nya! innovationer! tidigt! i! produktlivscykeln! och! ligga! före!
marknadstrender!(33).!

PROFESSIONELLA$OCH$SPONSRADE$ANVÄNDARE$

De!som!har!en!sport!som!yrke!och!tjänar!sitt!uppehälle!på!att!utföra!faller!under!kategorin!
professionella! atleter.! Det! är! inte! bara! landslagsatleter! utan! kan! även! vara! äventyrare,!
instruktörer!eller!skidlärare!som!på!grund!av!sitt!yrke!ofta!är!sponsrade!av!ett!eller!flera!
företag.!!!

Sponsrade!användare!är!ett!uttryck!som!breddar!denna!kategori!då!den!även!kan!innefatta!
framstående! personer! inom! ett! samhälle,! tränare! eller! andra! som! kan! anses! vara! goda!
ambassadörer! för!märket.! Dessa! användare! är! ofta! sponsrade!med! utrustning! för! att! de!
skall!testa!den!men!får!inte!betalt!för!detta!så!som!de!professionella!användarna.!

ENTUSIASTISKA$AMATÖRER$

De!som!sportar!ofta!och!mycket!och!som!är!hängivna!sin!sport!faller!i!denna!kategori.!De!är!
ofta! medlemmar! i! en! lokal! sportklubb! eller! aktiva! på! ett! nätforum! där! sporten! eller!
sporterna!de!utövar!diskuteras.!Gemensamt!är!att!de!ofta!kommer!med!förslag!och! idéer!
till! vidaree! eller! nyutveckling! av! produkter! för! att! förbättra! kvalitet! eller! prestanda.!
Härifrån!kommer!också!ofta!de! första! recensionerna!och!klagomålen!efter! att!produkten!
har!kommit!ut!på!marknaden!då!de!ofta!använder!en!produkt!intensivt.!

IVRIGA$INSIDERS$

Denna! grupp! av! användare,! som! också! kan! kallas! hobbyister,! är! de! som! arbetar! på! ett!
företag! som! tillverkar!utrustning! för! en! sport! som!de! själva!utövar.!De! arbetar! ofta!med!
produkter!som!de!också!använder!på!sin!fritid!och!känner!på!så!sätt!till!användarnas!krav!
och! önskemål.! Dessa! användare! är!mycket! viktiga! för! företaget! då! de! både! vet! vad! som!
pågår!inom!företaget,!vilken!riktning!det!är!på!väg!i,!samtidigt!som!de!har!en!överblick!över!
marknaden,!vart!den!är!på!väg,!hur!utvecklingen!ser!ut!och!vad!som!sägs!i!pressen.!De!är!
även! viktiga! för! företaget! då! de! skapar! en! kultur! av! användande! som! kan! användas! i!
marknadsföring!(41),!(33).!!

2.6.1 IDENTIFIERING(OCH(VAL(AV(ANVÄNDARE(
Klassisk!marknadsföringsteori!konstaterar!att!alla!användare!är!olika.!En!marknadsförares!
lösning!på!detta! problem!är! att! segmentera!marknaden!och!på! så! sätt! skapa! grupper! av!
användare!med!liknande!behov!och!önskemål!att!rikta!produkter!och!marknadsföring!till!
(42).! Precis! som! för! marknadsförare! har! produktutvecklare! samma! problem! och! vid!
användarinvolvering! är! det! viktigt! att! identifiera! relevanta! grupper! för! involvering! i!
processen.!

Precis!som!i!marknadsföring!är!segmentering!och!identifiering!av!relevanta!grupper!ingen!
enkel! process! (36),! speciellt! inte! då! användargruppen! är! stor! och! heterogen.! Den!
information!som!kommer!från!en!marknadssegmentering!kan!har!dessutom!visat!sig!vara!
för!översiktlig!och!ospecifik!för!att!vara!användbar!i!produktutveckling!(43).!!
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Kujala! och! Kauppinen! (44)! pekar! ut! att! identifiering! av! användargrupper! bör! vara! en!
iterativ!process!för!att!minska!risken!att!missa!viktiga!användare!och!öka!chansen!att!välja!
representativa! användare.! I! själva!urvalet! pekar! författarna!på! att! det! är! viktigt! att! först!
teckna! huvudanvändarens! tänkta! karaktäristik! för! att! sedan! kunna! hitta! grupper,! eller!
enskilda! användare! som! delar! en! eller! flera! av! de! karaktäristiska! drag! som!
huvudanvändaren!har.!!

Statistiskt! sett! skall! så! många! användare! som!möjligt! involveras! i! utvecklingsprocessen!
men!då!detta!ofta!inte!är!möjligt!på!grund!av!begränsade!resurser!rekommenderar!Beyer!
och! Holtzblatt! (45)! sex! till! tjugo! användare.! Antalet! beror! på! utvecklingsprojektets!
omfattning!och!även!vilken!typ!av!projekt!det!är.!Det!är!dock!inte!antalet!användare!som!är!
viktigast! utan! typen! av! användare! (44),! genom! att! involvera! lead$ users! kan!
utvecklingsprocessens! kvalitet! ökas! markant! och! på! så! sätt! ökas! även!
utvecklingsprocessen!kvalitet.!(46)!!

2.6.2 IDENTIFIERING(AV(LEAD(USERS(
Det!första!steget!för!att!identifiera!lead$users!är!att!urskilja!viktiga!marknadstrender!för!att!
kunna!identifiera!de!användare!som!är!tidiga!med!dessa!trender,!något!som!kan!göras!på!
två!sätt.!Det!ena!sättet!är!att!göra!en!kvantitativ!undersökning!för!att!identifiera!användare!
som! har! de! karaktäristiska! drag! en! lead$ user! har! (46).! Detta! sätt! passar! väl! om! antalet!
kunder! på! marknaden! är! hanterbart! och! existerande! användare! är! relevanta! för!
utvecklingen.!Det!andra!sättet!bygger!på! intervjuer!med!ett! fåtal! relevanta!användare!på!
den!tilltänkta!marknaden!för!att,!i!förbifarten,!fråga!dem!om!de!känner!till!några!innovativa!
användare!(47)!(46).!!

Lüthje!och!Herstatt!nämer!en!andra!väg,!som!inte!är!lika!väl!underbyggd,!för!att!identifiera!
lead$users$nämligen!att!undersöka!felanmälningar!och!därigenom!hitta!användare!som!har!
höga!förväntningar!på!produkten!(47).!

! !
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3 METOD(
I! detta! kapitel! beskrivs! de! metoder! som! använts! under! arbetet! samt! hur! arbetet! har!
strukturerats.!

3.1 PROJEKT+
Projektet!följde!en!arbetsmodell!enligt!Figur!3e1.!Den!baseras!på!en!typ!av!forskning!som!
kallas!Development$of$Support$and$Comprehensive$Evaluation (48),$en!närmare!beskrivning!
av!de!sex!olika!faserna!redogörs!i!avsnitt!3.2.!Processens!arbetsgång!var!iterativ!vilket!var!
användbart!då!kraven!ändrades!under!projektets!gång,!något!som!resulterade!i!att!delar!av!
arbetet! fick! revideras.! Från! början! såg! frågeställningen! något! annorlunda! ut! men! efter!
diskussion!med! handledare! och! andra! intressenter! i! projektet! ändrades! fokus! något! och!
författarna!fick!en!klarare!bild!av!projektets!mål.!!

Under! projektet! följdes! en! detaljerad! tidsplan! och! kontinuerliga!möten!med! handledare!
från!företaget!och!universitetet!hölls!för!att!följa!upp!projektets!fortskridande.!Innovation$
Handbook! var! den! produktutvecklingsprocessen! som! följdes! och! som! fungerade! som! en!
modell! för! själva! produktutvecklingen.!Metoder! för! konceptgenerering! användes! och! vid!
involvering!av!användare!i!Innovation$Handbook!drogs!slutsatser!från!litteraturen.!För!att!
få!en!större!inblick!i!hur!användarna!tänker!och!tycker!om!produkter!hölls!workshops!och!
intervjuer.!

3.2 PROJEKTETS+ARBETSGÅNG+
Nedan!beskrivs!de!olika!delarna!mer!ingående!i!projektet,!baserat!på!Figur!3e1.!!

FAS$1$–$TEORISTUDIER$OCH$INTERVJUER$

Första!fasen!av!projektet!började!i!mitten!av!januari!och!höll!på!till!början!av!mars.!I!början!
bestod!arbetet!framförallt!av!att!förstå!hur!slutresultatet!i!arbetet!faktiskt!skulle!kunna!se!
ut!och!hur!arbetet!skulle!läggas!upp!för!att!kunna!nå!dit.!För!att!därefter!få!en!förståelse!av!

FIGUR*3A1*PROJEKTETS*ARBETSGÅNG*I*6*FASER*
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hur! användare! i! små! företag! involveras! samt! hur! produktutvecklingen! är! strukturerad!
gjordes!en!litteraturstudie.!!

Litteratur! kring! bland! annat! olika! typer! av! användare,! hur! företag! involverar! användare!
idag,! produktutvecklingsmodeller! för! stora! och! små! företag,! konceptgenereringsmetoder!
såväl! som!urvalsmetoder!undersöktes.! ! Litteraturen!hittades! främst! genom!sökningar!på!
olika! universitetsbibliotek,! sökningar! i! tidningsdatabaser! men! även! genom! samtal! och!
rekommendationer!från!personer!inom!området.!!

Samtidigt! som! teoristudierna! kontaktades! relevanta! personer! inom! området.!
Semistrukturerade! intervjuer!hölls!med!ett!antal!personer!på! företaget!Skigo!och!erfarna!
elitskidåkare,! en! resa! till! skidåkarnas! stad! Östersund! gjordes! bland! annat.! Frågorna! till!
Skigo!rörde!sig!om!hur!företagets!produktutveckling!ser!ut!idag!medan!elitskidåkarna!och!
användare!fick!frågor!om!hur!de!ser!på!användarinvolvering!och!hur!de!skulle!vilja!arbeta!
med!det.!Resultaten!sammanställdes!i!avsnitt!4.1!och!intervjumallen!återfinns!Bilaga!2.!

FAS$2$–$ANALYS$OCH$ANVÄNDARINVOLVERINGSPROCESS$

I!fas!två!hade!författarna!en!egen!workshop!där!teorin,!intervjuerna!med!användarna!och!
problem! med! dagens! användarinvolvering! analyserades! och! definierades.! Detta!
resulterade!i!en!plan!på!var!användarna!skulle!invoilveras!i!Innovation$Handbook!och!hur!
en!användarinvolveringsprocess!skulle!se!ut.!Förberedelser! inför!valideringsfallet!gjordes!
och!en!användarinvolveringsprocess,!baserad!på!Innovation$Handbook,!för!valideringsfallet!
togs!fram.!

FAS$3$–$VALIDERINGSFALLET$$

Detta! var! projektets! längsta! fas! och! varade! nästan! två! månader.! För! att! förstå! den!
framarbetade! användarinvolveringsprocessens! effektivitet! och! verkan! i! skarpt! läge!
användes! den! i! ett! valideringsfall! i! form! av! utveckling! av! handtag! till!
längdskidåkningsstavar.!!Detta!gjordes!genom!att!följa!produktutvecklingsprocessens!faser!
och! involvera! användarna! på! de! som! bestämts! i! fas! två.! I! detta! valideringsfall! var!
författarna!även!produktutvecklare.!!!

Under! första! delen! av! valideringsfallet,! alltså! i! fasen! Project$ Foundation,! gjordes! en!
nulägesanalys!av!hur!dagens!skidstavar!ser!ut,! framförallt!genom!butiksbesök!men!också!
informationshämtning! över! internet.! Därefter! hölls! semistrukturerade! intervjuer! med!
erfarna! skidåkare!där! frågorna!berörde!deras!utrustning,!hur!de! använde! skidstavar!och!
om!de!hade! förslag! till! förbättringar!samt!vilka!krav!de!har!på!en!skidstav.!En!workshop!
med!sju!personer!hölls!där!målet!var!att!diskutera! fram!problem!med!dagens!produkter,!
vad!som!kan!förbättras!och!förbättringsförslag.!De!sju!användarna!hittades!genom!bekanta!
och!genom!sportklubbar,!deras!profiler!finns!att! läsa!om!i!Bilaga!3.!Resultatet!från!denna!
fas!var!en!slags!kravspecifikation!från!användarna!som!sammanfattade!vad!de!ville!ha!för!
förförbättringar!och!vilka!krav!de!ställde!på!skidstavshandtaget.!Denna!kravspecifikation!
fylldes! ständigt! på! under! valideringen! efter! kommunikation!med! användare! och! insikter!
under!projektets!gång.!

!
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Under! fas! två,! Concept$ Development,! var! det! författarnas! tur! att! idégenerera,! utan!
användarna!men!med!deras!input!från!förra!fasen.!!Detta!gjordes!under!en!egen!workshop!
med! hjälp! av! idégenereringsverktyget! brainstorming! och! undersökning! av! nuvarande!
produkter! för! att! identifiera! ytterligare!möjligheter! till! förbättring.! Detta! resulterade! till!
slut!i!flera!koncept!som!utvecklades!och!visualiserades!i!modelleringsverktyget!Solid$Works!
som!är!ett!program!för!Computer$Aided$Design!(CAD).!Sex!koncept!togs!fram,!se!Bilaga!5!för!
en! kortare! beskrivning! av! dessa! koncept.! Under! hela! denna! fas! fanns! ständigt! en! lös!
kommunikation! med! användare,! över! mail! eller! telefon,! för! att! diskutera!
konstruktionsdetaljer!som!rörde!passform!och!dylikt.!

Efter!att!koncepten!var!färdigkonstruerade!utvärderas!dessa!av!användarna!med!hjälp!av!
en! Pughmatris.! Planen! var! att! ha! en! workshop! som! liknade! den! tidigare! men! efter!
svårigheter!med!att!få!ihop!gruppen!hölls!istället!mindre!workshops!med!användarna,!med!
ett!visst!bortfall.!Totalt! sett!hölls!utvärderingsworkshops!med!sex!av!de!ursprungliga!sju!
användarna.!Användarna!fick!fylla!i!matrisen!och!väga!koncepten!mot!varandra,!med!hjälp!
av!kravlistan!men!också!utifrån!deras!egen!känsla!och!tycke.!Två!koncept!valdes!ut!och!gick!
vidare!till!nästa!fas.!!

Under! den! tredje! och! sista! fasen! av! produktutvecklingsprocessen,! Product$ Design,!
vidareutvecklades!de!två!koncept!som!valts!i!Concept$Development! i!CAD!och!förbereddes!
för!att!byggas! i!3Deprintern.!Här!hade!författarna!knappt!någon!kommunikation!alls!med!
användarna!vilket!gjorde!att!konstruerandet!gick!relativt!fort.!Då!konstruktionen!var!klar!i!
CAD!skrevs!modellerna!ut!i!3Deprintern!och!med!lite!efterarbetning!var!prototyperna!klara!
och!skickades!till!företaget.!Här!avslutades!valideringsfallet.!

FAS$4$UTVÄRDERING$AV$VALIDERINGSFALLET$OCH$ANVÄNDARINVOLVERINGSPROCESSEN$

Efter! att! valideringsfallets! fullföljts! påbörjades! utvärdering! och! analys! av!
användarinvolveringsprocessen.!Detta!gjordes!genom!att!författarna!diskuterade!och!drog!
slutsatser!av!hur!praktikfallet!hade!gått,!de!idéer!som!dykt!upp!under!processens!gång,!vad!
som!var!kritiskt!och!vad!som!skulle!kunna!bli!bättre!i!processen.!Åsikter!och!feedback!från!
användare!som!deltog!i!praktikfallet!antecknades!och!togs!med!i!utvärderingen.!!

FAS$5$NYA$KRAV$EFTER$UTVÄRDERING$

Efter!att!ha!utvärderat!valideringsfallet!stolpades!nya!idéer!och!krav!ner!inför!utvecklandet!
av!en!ny!och!förbättrad!process.!Kravspecifikationen!fylldes!på!och!de!slutliga!kraven!finns!
att!se!i!kravspecifikationen!i!Bilaga!1.!!

FAS$6$UTVECKLING$AV$NY$ANVÄNDARINVOLVERINGSPROCESS$$

Den!sjätte!fasen!påbörjades!i!början!av!maj!och!bestod!av!utvärdering!av!valideringsfallet!
samt!beslut!om!hur!den!slutgiltiga!användarinvolveringen!baserad!på!Innovation$Handbook!
skulle!se!ut.!Författarna!höll!egna!workshops!och!utvecklade!en!ny!process,!baserad!på!de!
krav!och!resultat!från!föregående!faser.!!!

!
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Avslutande$process$

I! den! sista! och! avslutande! fasen! färdigställdes!projektet! vilket! innebar! en!diskussion!om!
före! och! nackdelar! med! processen,! metodiken! och! teorin.! Prototypen! skickades! till!
företaget!för!utvärdering!och!projektets!resultat!presenterades!för!de!olika!intressenterna.
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4 EMPIRISKA(RESULTAT(
I!detta!avsnitt!presenteras!resultatet!från!intervjuerna.!!

4.1 INTERVJUER+
Totalt!intervjuades!tolv!personer!med!olika!bakgrunder.!De!intervjuade!har!alla!en!direkt!
koppling! till! ett! sportföretag,! antingen! i! form! av! ett! sponsorkontrakt! eller! ett!
anställningskontrakt.!Intervjuerna!följde!en!mall!som!kan!hittas!i!Bilaga!2!och!genomfördes!
antingen!i!person!eller!via!mail!beroende!på!personens!tillgänglighet.!!

De!viktigaste!insikterna!presenteras!nedan:!

• Involvera!användaren!tidigt!i!processen!så!att!problemidentifiering!kan!genomföras!
tillsammans!med!användaren.!!

• Skapa!en!möjlighet!för!användaren!att!komma!med!input!efterhand!så!att!det!finns!
en!möjlighet!att!komma!med!åsikter!utanför!workshops.!

• Skapa!en!varierbar!process!som!på!ett!enkelt!sätt!kan!anpassas!till!olika!produkters!
krav!på!utvecklingstid!och!insats!då!denna!kan!variera!mycket.!

• Skapa! långsiktiga! mål! inom! företaget! för! att! tydliggöra! syftet! med!
användarinvolvering!och!produktutveckling.!

• Tydliggör!vad!som!förväntas!från!användaren!som!involveras,!ha!ett!tydligt!mål!med!
varje!möte!och!var!även!tydligt!med!att!kommunicera!det!långsiktiga!målet.!

• Fånga! in! nya! användare! genom! rekommendationer! från! de! som! redan! involveras!
och!skapa!en!databas!med!användare!för!att!veta!vilka!som!är!intressanta.!

De! slutsatser! som! drogs! från! dessa! intervjuer! togs! i! beaktande! vid! utveckling! av!
användarinvolvering!i!produktutvecklingsprocessen.!

! !
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5 VALIDERING(
I! detta! avsnitt! redogörs! för! valideringsfallet.! Valideringsfallet! syftar! till! att! testa! och!
utvärdera! den! produktutvecklingsprocess! som! har! utvecklats! där! användarens! roll! har!
stärkts.! Författarnas! egna! tankar! och! åsikter! kring! de! olika! stegen! kommer! även! att!
presenteras! och! om! varför! fallet! såg! ut! som! det! gjorde.! Avsnittet! verkar! alltså! som! en!
analys!av!hur!den!första!versionen!av!användarinvolveringsprocessen!såg!ut.!!

5.1 ANVÄNDARINVOLVERING+I+INNOVATION+HANDBOOK+
De!olika!stegen!i!Innovation$Handbook!möjliggör!olika!typer!av!användarinvolvering,!i!Figur!
5e1!visas!den!modell!som!användes!i!valideringsfallet.!

!

!

+

FIGUR*5A1*PROCESS*I*VALIDERINGSFALLET*
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5.2 PROJECT+FOUNDATION++
Efter!att!författarna!tillsammans!med!företaget!bestämt!vilket!område!och!vilken!produkt!
arbetet!skulle!fokuseras!på!påbörjades!involvering!av!användare,!se!Figur!5e2.!

!

Det!finns!en!mängd!olika!typer!av!användare!att!involvera!i!en!produktutvecklingsprocess.!
I!detta!fall!var!det!på!grund!av!tidse!och!resursbrist!omöjligt!att!på!prov!engagera!alla!de!
olika! typer! som!beskrivits! i! teorin.!Därför! valdes! entusiastiska! amatörer,! den!grupp! som!
visat! sig! vara! mest! intressant! för! branschen! (31)! men! också! den! grupp! som! små!
friluftsföretag!arbetar!minst!med.!De!användare!som!involverades!har!varit!aktiva!utövare!
och!har!därmed!god!kunskap!om!längdskidåkning!i!allmänhet!och!stavar!i!synnerhet.!Det!
var! viktigt! att! involvera! båda! kvinnor! och! män! för! att! få! en! rättvisande! bild! av! krav,!
önskemål!och!förväntningar.!Användarna!hittades!genom!bekanta!och!genom!sportklubbar!
och!deras!profiler!finns!att!läsa!om!i!Bilaga!3.!Enligt!teorin!skall!så!många!användare!som!
möjligt!tas!med!men!på!grund!av!att!företag!ofta!har!begränsade!resurser!är!det!ultimata!
antalet! mellan! sex! och! tjugo! personer.! I! detta! fall! var! målet! först! att! involvera! åttaenio!
stycken!men!efter!återbud!blev!slutgiltiga!antalet!sju!stycken.!!

Parallellt!med!detta!gjordes!en!marknadsundersökning!genom!att!besöka!nischade!butiker!
och!att! läsa!på!olika!sidor!och!forum!på! internet.!Test!av!stavar!gjordes!och!diskussioner!
med!försäljare,!utvecklare!och!experter!inom!området!fördes.!Skidstavsmaterial!samlades!
in! från! företaget! för! att! ha! med! på! workshopen.! Samtidigt! gjordes! intervjuer! med!
elitskidåkare! inom! området,! bland! annat! i! Östersund,! där! Skigo! har! en! del! av! sin!
produktutveckling.! All! information! och! material! togs! med! inför! planerandet! till!
workshopen.!

WORKSHOPEN$

Målet!och!resultatet!med!workshopen!fastställdes!innan!workshopen!för!att!under!tillfället!
ha!en!föreställning!om!vilken!information!man!faktiskt!ville!ha!ut.!$

FIGUR*5A2*PROJECT*FOUNDATION*SOM*ÄR*DEN*FÖRSTA*FASEN*I*INNOVATION*HANDBOOK.*DE*BLÅ*RUTORNA*VISAR*VAR*
ANVÄNDARINVOLVERING*SKALL*SKE*
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Då! användarna! anlände! till!workshopen! bjöds! de! först! på! fika! för! att! användarna! skulle!
lära!känna!varandra!och!känna!sig!säkrare!i!den!följande!diskussionen.!Tacksamt!var!här!
att!de!flesta!i!gruppen!sysslar!med!samma!sport,!orientering,!på!fritiden!vilket!gjorde!att!de!
hade!fler!gemensamma!nämnare.!

Efter! att! ha! haft! ett!mer! avslappnat! samtal!
bjöds!deltagarna! in! i!nästa!rum!för!att!höra!
presentationen! av! workshopen.! Här!
presenterades! upplägget! och! syftet! med!
varför! just! de! deltagarna! var! där.! Att!
förklara!varför!just!de!var!utvalda!och!målet!
med! workshopen! var! en! viktig! del! för! att!
inspirera! deltagarna! att! vara! aktiva! under!
tillfället.!!

För! att! workshopen! skulle! gå! så! smidigt!
som! möjligt! hölls! den! i! två! delar! under!
samma!tillfälle.!Under!den! första!delen! fick!
användarna!berätta!om!vad!de!upplever!för!
problem! med! produkten,! både! företagets!
egna! och! konkurrerande,! önskemål! på!
framtida!produkter!samt!vad!som!fungerar!
bra!med!dagens!produkter.!Därefter!fick!de!
möjlighet! att! känna! och! klämma! på!
existerande! eller! liknande! produkter! och!
diskutera! problem! sinsemellan! samt!
intervjuas! i! grupp.! I! detta! fall! bestod! den!
ena! gruppen! av! fyra! personer! och! den!
andra!av! tre!personer,!detta!kunde!med! fördel!göras! i!mindre!grupper! för!här! fungerade!
processen! väldigt! effektivt! och! samtliga! deltagare! fick! komma! till! tals.! Initialt! var!
deltagarna!tystare!men!efter!några!minuter!var!stämningen!god!och!idéerna!flödade.!!

Den!andra!delen!av!workshopen!bestod!
av! idégenerering,! huvuddelen! var! en!
semistrukturerad!brainstormingsession,!
se! Figur! 5e4,! men! för! att! öka!
kvantiteten! på! idéerna! var! målet! att!
även! six$ thinking$hats! skulle! användas.$
Det! fungerade! dock! endast! i! gruppen!
med! fler! personer,! i! den! med! färre!
förekom! endast! brainstorming.! Detta!
ansågs! vara! en! bra! metod! för!
idégenerering! som! gav! många! idéer,!
och!uppskattades!av!deltagarna.!!

FIGUR*5A3*BILD*FRÅN*WORKSHOP*

FIGUR*5A4*BILD*FRÅN*WORKSHOP*
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Här!var!det!dock!viktigt!att!grundligt!gå!igenom!metoden!så!att!gruppen!skulle!känna!sig!
bekväma.! Det! fanns! även! möjlighet! att! använda! andra! metoder! också! men! just! denna!
valdes!då!det!var!ett!lagom!antal!personer.!!

Med!grund!i!informationen!från!workshopen!kunde!en!god!bild!av!produktens!möjligheter!
och! problem! skapas.! Denna! bild! förstärktes! genom! intervjuerna! med!
elitskidåkningsanvändare! som! inte! deltog! i! workshopen! där! de! fick! berätta! om! egna!
problem!med!produkten,!både!företagets!egna!och!konkurrerande.!De!lärdomar!som!drogs!
i!detta!steg!sammanfattades!i!en!kravspecifikation!sett!ur!användarens!synvinkel.!

De! fyra! tillfällen!av!användarinvolvering!drogs!alltså! ihop! till!en!workshop!där!även! idea$
generation! ingick.! Anledningen! bakom! detta! var! främst! för! att! spara! tid! då! just!
tidsåtgången! är! en! kritisk! punkt! då! det! kommer! till! användarinvolvering.! Ytterligare! en!
anledning!till!varför!användarnas!idégenerering!flyttades!till!fasen!innan!var!att!få!en!ännu!
större!inblick!i!hur!produkterna!faktiskt!används!och!vad!användarna!själva!tycker!om!och!
resonerar! kring! produkten.! Detta! visade! sig! vara! väldigt! användbart! till! senare! då!
författarna!själva!skulle!idégenerera.!!

5.3 CONCEPT+DEVELOPMENT+
I!den!andra!fasen,!Concept$Development,$var!målet!att!användaren!skulle!vara!involverad!i!
två!av!tre!faser,!se!Figur!5e5.!I!idea$generation!genomfördes!en!idégenereringssession!utan!
användarna!där! framförallt! brainstorming! användes.! Efter! att! användarna! idégenererat! i!
fasen! innan! använde! författarna!de! idéer! som!kommit! fram! för! att! vidareutvecklade!och!

kombinera!dem!för!att!skapa!nya!idéer.!Författarna!tog!även!fram!helt!nya!idéer.!De!idéer!
som! uppfyllde! de! grundläggande! kraven! vidareutvecklades! till! koncept! för! att! slutligen!
utvärderas!utifrån!de!krav!som!användaren!ställde!upp!i!första!fasen.!Genom!att!göra!enkla!
modeller! av! dessa! i! CADeprogram! skapades! en! bild! av! funktioner,! utseende! och! utifrån!
dessa!kunde!användaren!utvärdera!de!olika!koncepten.!Då!användaren!fick!se!koncepten!i!
en!tidig!fas!var!det!enkelt!att!göra!eventuella!ändringar!och!även!att!ta!till!vara!på!de!idéer!
som!fanns!och!nya!som!tillkom.!!

Här! var! målet! att! ha! en! till! workshop! för! att! utvärdera! och! diskutera! koncepten!
tillsammans,!detta!kunde! tyvärr! inte!uppfyllas!på!grund!av!planeringssvårigheter.!Därför!
hölls! istället! mindre! träffar! med! användarna.! Samtliga! personer! som! tidigare! varit! med!

FIGUR*5A5*CONCEPT*DEVELOPMENT*SOM*ÄR*DEN*ANDRA*FASEN*I*INNOVATION*HANDBOOK.*HÄR*VAR*
ANVÄNDARINVOLVERINGEN*MER*SPARSAM*
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kunde!dock! inte!närvara.!Detta!på!grund!av!att!vissa!av!användarna! inte!hade! tid!att! ses!
alternativt! att! det! var! omöjligt! att! hitta! en! gemensam! tid.! Dock! ansåg! författarna! att!
informationen! från! användarna! var! väldigt! viktig! här! varför! ett! beslut! om!att! ha!mindre!
workshops!här!bestämdes.!!

Utvärderingen! skedde! i! form! av! en! pughmatris,! då! användaren! fick! väga! koncepten!mot!
kraven! och! jämföra! dem!med! varandra.! Författarnas! uppgift! var! här! att! gå! igenom! hur!
pughmatrisen!faktiskt!fungerar!och!agera!som!ett!stöd!om!användaren!hade!några!frågor.!
Detta!ansågs!vara!fördelaktigt!för!användaren,!så!beslut!om!att!inte!skicka!ut!pughmatriser!
över!mail!utan!att!istället!ses,!togs.!!

Efter! att! ha! sammanställt! samtliga! pughmatriser! och! fått! en! indikation! på! vilka/vilket!
koncept!som!var!bäst!tog!författarna!beslut!om!vilka!koncept!som!skulle!vidareutvecklas.!!

5.4 PRODUCT+DESIGN+
I!den!tredje!och!sista!fasen,!Product$Design,!låg!fokus!på!hur!produkten!skulle!konstrueras!
och!hur!de!olika!detaljlösningarna!skulle!utformas!för!att!skapa!en!så!effektiv!lösning!som!
möjligt,! se! Figur! 5e6.! Under! de! två! första! delarna! involverades! användarna! knappt! alls,!
endast! via! något! enstaka!mail! eller! telefonsamtal.! Här! var! det! tveksamt! om! användarna!
verkligen!skulle!involveras!men!även!om!de!inte!är!så!delaktiga!i!denna!fas!var!det!dock!bra!
att! fortfarande!ha!en!viss!kommunikation!med!dem.!Sista!detaljerna!av!produkten!skulle!
konstrueras! och!mindre! frågor! gällande! användarnas! område! dök! upp,! som! i! slutändan!
spelade!en!stor!roll!för!produktens!funktion.!!

!

Efter! att! modellerna! konstruerats! och! förberetts! för! 3Deprintern,! printades! de! ut! till!
prototyper,!därefter!skickades!de!till!företaget.!Därefter!avslutades!valideringsprocessen.!I!
avsnitt!5.6!visas!renderingar!av!de!två!koncept!som!gick!vidare!från!utvärderingarna.!

!

!

!

FIGUR*5A6*PRODUCT*DESIGN*SOM*ÄR*DEN*SISTA*FASEN*I*INNOVATION*HANDBOOK.*VALIDERINGEN*AVSLUTADES*EFTER*ATT*
FÖRSTA*PROTOTYPEN*BYGGTS.*
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5.5 KONCEPTET+
Den! slutgiltiga!produkten! resulterade! i! en!prototyp! som!visas!nedan.!Det! främsta!kravet!
som! framfördes! av! användarna! var! att! det! skulle! finnas! ett! enkelt! sätt! att! justera!
kontrollremmens!läge,!se!Figur!5e7!för!beskrivning!av!stavhandtagets!olika!delar.!

Problemformuleringen!från!workshopen!gav!att!detta!inte!kan!göras!på!ett!enkelt!sätt!idag,!
något!som!gör!det!svårt!att!få!full!funktionalitet!vid!olika!förhållanden.!Ytterligare!ett!krav!
och! önskemål! var! att! användaren! ville! kunna! ta! av! sig! staven,! det! vill! säga! behålla!
kontrollremmen!på!handen!men!lossa!den!från!staven,!och!även!att!ha!en!stelare!infästning!
som!hindrade!rörelse!i!sidled.!!

5.6 SLUTGILTIGT+KONCEPT+
Det!slutliga!konceptet!kom!från!en!idé!som!bygger!på!en!avlastare!på!en!segelbåt.!Den!mer!
detaljerade!konstruktionen!kom!från!författarna!medan!de!mer!generella!idéerna!kom!från!
användare,!något!som!uppfyllde!målet!med!processen.!!

Tanken!med!produkten!är!att!remmen!kläms!fast!mellan!handtaget!och!kammen,!se!Figur!
5e8!och!Figur!5e9.!På!detta!sätt!blir!det!lättare!att!ställa!in!handremmen!och!ta!av!sig!staven.!
Det!finns!även!möjlighet!att!med!denna!lösning!skapa!en!stelare!infästning!genom!att!ändra!
kontrollremmens!material.!

Kontrollrem!

Handtag!

Stav!

FIGUR*5A7*OLIKA*INGÅENDE*DELARNA*PÅ*SKIDSTAVSHANDTAGET**
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FIGUR*5A8*KONCEPT*1*GENOMSKÄRNING*AV*
SKIDSTAVSHANDTAGET*

FIGUR*5A9*KONCEPT*2*GENOMSKÄRNING*AV*SKIDSTAVSHANDTAGET*



!31!

( (



! 32!

6 RESULTAT(
I!detta!avsnitt!presenteras!resultatet!och!bygger!på!lärdomar!från!teoretiska!och!empiriska!
studier!samt!praktikfallet.!!

6.1 UTVECKLINGSPROCESS+
Resultatet! av! detta! projekt! är! en! produktutvecklingsprocess! för! små! sportföretag! som!
beskriver! hur! användare! involveras.! Innovation$ Handbook! fungerar! som! grund! för!
företagets! process! och! användarinvolveringen! visas! parallellt! med! denna! process.!
Processen!för!användarinvolvering!kommer!även!att!sammanfattas!i!ett!kortare!dokument!
med! tips! och! rekommendationer! för! att! involvera! användare! i! utvecklingsprocessen! hos!
små!sportföretag,!se!Bilaga!6.!!

6.2 ANVÄNDARINVOLVERING+I+INNOVATION+HANDBOOK+
Den! slutgiltiga! användarinvolveringsprocessen! bygger! på! intervjuer! kring!
användarinvolvering,! intervjuer! med! användare,! litteraturstudier! samt! ett! praktikfall.!
Processen! är,! liksom! Innovation$ Handbook,! uppdelad! i! tre! faser;! Project$ Foundation,$
Concept$Development!och!Product$Design,!se!Figur!6e1.!

Produktutvecklingsprocessen! från! Innovation$Handbook,! som! är! beskriven! i! avsnitt! 2.1.2!
visas!här!som!den!grå!delen,!det!är!enligt!denna!modell!företaget!utvecklar!produkter.!Den!
blå!processen!visar!användarinvolveringsprocessen.!Processerna!ligger!hela!tiden!parallellt!
men!de!olika!delprocesserna!kan!ligga!i!olika!faser,!detta!beskrivs!närmre!nedan.!!

! !
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6.2.1 PROJECT(FOUNDATION(
Under! denna! fas! skapas! projektet! och! mål! samt! problem! definieras! inom! företaget.!
Parallellt!som!projektet!initieras!skall!företaget!hitta!rätt!användare,!se!Figur!6e2.!!

Processen! beskrivs! med! fyrkantiga! boxar! eftersom! det! är! en! mer! strukturerad!
användarinvolvering! i! form! av! en! planerad!workshop,! jämför!med! involveringen! i! Figur!
6e3.!Användarna!har!fått!klara!uppgifter!och!kommunikationen!skall!framförallt!ske!mellan!
användarna!medan!företaget!ska!agera!mer!som!moderatorer.!

Identifiering! av! användare! är! en! mycket! viktig! del! i! användarinvolveringen! då! rätt!
användare! kan! göra! stor! skillnad! för! projektets! framgång,! se! de! fria! lila! fyrkanterna.!
Orsaken!till!att!de!inte!är!inom!en!vit!box!är!att!de!fortfarande!är!utanför!processen,!när!de!
senare!deltar!i!en!workshop!ingår!de!i!processen,!det!vill!säga!i!den!vita!fyrkanten.!Enligt!
teorin! skall! så! många! användare! som!möjligt! involveras! i! utvecklingsprocessen!men! då!
denna!process!är!inriktad!mot!små!företag!är!detta!inte!möjligt.!Minsta!antalet!användare!
som!involveras!bör!vara!sex!personer!men!här!gäller!trots!detta!kvalitet!före!kvantitet.!

Processen!med! att! hitta! rätt! användare! börjar!med! att! företaget! tecknar! en! bild! av! den!
tänkta!slutanvändarens!karaktäristik.!Detta!kan! innebära!att! företaget!bestämmer!sig! för!
att! utveckla! produkter! till! motionärer,! experter! eller! någon! helt! annan! mer! specifik!
användargrupp.!De!som!sedan!involveras!i!processen!skall!helst!ha!ett!eller!flera!av!de!drag!
som!den!tänkta!slutanvändaren!har.!

Oberoende!av!vilken!den!tilltänkte!målgruppen!är!visar!teorin!på!att!det!är!fördelaktigt!att!
involvera! lead$ users! i! processen.! Att! identifiera! denna! grupp! av! användare! är! mer!
komplicerat!och!kräver!en! längre!process.!Det! sätt! som!passar!bäst! för! små! företag!med!
begränsade! resurser! är! att! ha! intervjuer! med! ett! begränsat! antal! relevanta! användare,!
företrädelsevis! de! som! uppfyller! kraven! ovan,! och! fråga! dem! om! de! känner! några!
innovativa! användare! för! att! involvera! dem! i! processen.! Att! identifiera! användare,! såväl!
lead$users! som!andra! typer,! skall! enligt! teorin! vara! en! iterativ!process!men!då!detta! blir!

FIGUR*6A2*PROJECT*FOUNDATION*
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tidskrävande! kan! det! för! små! företag! räcka! med! en! iteration.! Bland! övriga! typer! av!
användare!har!teorin!visat!på!att!det!är!fördelaktigt!att!använda!entusiastiska!amatörer.!!

När!rätt!användare!har!identifierats!och!projektet!startats!påbörjas!team$building,!problem$
definition! och! research$phase! inom! företaget.! Parallellt!med! detta! hålls! en!workshop! för!
användarna.! Ett! förslag! på! hur! workshopen! kan! genomföras! finns! i! Bilaga! 4.! Under!
workshopen! samlas! de! involverade! användarna! för! att! definiera! problemet! ur! deras!
synvinkel! och! vad! målet! med! den! nya! produkten! bör! vara.! ! Företaget! tillhandahåller!
information!och!ett!sortiment!av!nuvarande!lösningar!som!har!hittats!under!research$phase!
för!att!användarna!ska!få!känna!på!och!få!en!tydlig!bild!av!existerande!lösningar,!egna!och!
konkurrerande.!!!

I! företagets! process! kommer! en! grind! efter! research$ phase! men! i!
användarinvolveringsprocess! fortsätter! ytterligare! en! delprocess;! idea$ generation.! Detta!
ser!man! i! processen! som! en! enskild! ruta! eftersom! den! har! ”flyttats”! tillbaka! från! andra!
fasen! till! första! fasen.! Den! genomförs! här! eftersom!workshopen! inbjuder! till!många! nya!
idéer!efter!att!användarna!tillsammans!definierat!ett!problem!och!spinner!därför!vidare!på!
olika! lösningar.! Användarna! är! inne! i! en! kreativ! tankebana! som!det! är! synd! att! avbryta.!
Genom!att!organisera!workshopen!på!detta!sätt!är!det!dessutom!möjligt!att!minska!antalet!
workshops! och! därigenom! göra! det! enklare! för! företaget! att! involvera! användare! då!
arbetet!som!krävs!blir!mindre.! !Dessutom!får!företaget!en!bild!av!hur!produkten!används!
av!användare,!innan!företaget!själva!har!idégenereringen.!

6.2.2 CONCEPT(DEVELOPMENT(
Efter!workshopen!är!det!företagets!tur!att!idégenerera,!se!Figur!6e3.!Detta!görs!med!hjälp!
av!idéerna!från!användarna!under!föregående!workshop!och!företagets!egna!idéer!på!hur!
produkten! kan! utvecklas.! Användarnas! idéer! kan! även! kombineras! för! att! skapa! nya!
koncept! och! de! idegenereringsmetoder! som! använts! med! användarna! är! även! bra! att!
använda!inom!företaget!för!att!öka!både!kvantitet!och!kvalitet!på!idéer.!!

Därefter!kommer!concept$generation!då!företaget!vidareutvecklar!idéerna!till!koncept,!till!
exempel! i!CAD.! I!denna! fas!hålls! en! lösare!kommunikation!med!användarna,! genom!mail!
eller!samtal.!Det!är! inte!heller!helt!säkert!att!alla!användare!kontaktas,!här!kan! företaget!
välja!att!endast!kontakta!enskilda!användare!för!att!få!feedback!eller!information!om!något!

FIGUR*6A3*CONCEPT*DEVELOPMENT*
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eller!några!koncept.!I!visualiseringen!av!processen!beskrivs!detta!med!moln!och!utspridda!
användare! som! visar! på! en! lösare! samansättning! och! mindre! strukturerat! arbeta! med!
användarna.!

Efter! att! företaget! har! utvecklat! olika! koncept! är! det! viktigt! att! utvärdera! dessa! med!
användarna! innan! grinden$och! övergången! till!product$design.! Detta! kan! göras! under! en!
workshop!där!alla!användare!bjuds!in!men!det!måste!inte!göras!under!denna!form.!Istället!
kan!utvecklarna! träffa!användarna! i!par! för!att!diskutera!och!utvärdera!koncepten,!på!så!
sätt!minimeras!risken!för!att!användare!uppfattar!olika!koncept!och!utvärderingskriterier!
på!olika!sätt.!Detta!beskrivs!i!visualiseringen!av!processen!med!mindre!fyrkanter!som!visar!
på! ett! strukturerat! arbetssätt! med! mindre! grupper! av! användare.! Förslag! på!
utvärderingsmetod!är!att!använda!sig!av!Pughmatriser.!Här!är!det!dock!viktigt!att!företaget!
är! tydliga!med!hur!modellen! fungerar! och! är!med! som! stöd! för! användarna,! dock!måste!
produktutvecklaren! vara! opartisk! vid! utvärderingen.! Därefter! beslutar! företaget,! med!
Pughmatriserna!som!bas,!vilket!eller!vilka!koncept!som!ska!vidareutvecklas.!

6.2.3 PRODUCT(DESIGN(
Under! product$ design! involveras! användarna! framförallt! i! den! senare! delen! av! fasen,! se!
Figur! 6e4.! Vid! detaljkonstruktion! av! produkten! är! behovet! av! input! från! användaren!
mindre! såvida! det! inte! är! specifika! delar! som! behöver! diskuteras.! Prototypbygget! sker!
inom!företaget,!utan!användarnas!involvering.!

Då!betaprototyp!är!byggd!är!det!dags!för!användarnas!första!test,!detta!är!dock!något!som!
ej! ingick! i! valideringen! innan! och! som! författarna! därför! inte! har! testat.! ! Detta! test!
genomförs!av!användaren!själv!endast!med!stöd!från!företaget.!Efter!att!produkten!testats!
och!tillfredställande!resultat!uppnåtts!avslutas!projektet.!!Till!sist!är!det!dags!för!företaget!
att!avsluta!projektet!och!diskutera!resultatet!i!grinden,!först!utan!användarnas!involvering!
och!därefter!med!användarna!för!att!de!skall!få!möjlighet!att!ge!feedback!på!processen,!om!
vad!som!var!bra!och!vad!som!kan!förbättras.!!

!

!

!

FIGUR*6A4*PRODUCT*DESIGN*



!37!

!

6.2.4 INTENSITET(I(ANVÄNDARINVOLVERINGEN(
Det! empiriska! resultatet! visar! på! vikten! av! att! involvera! användare! tidigare! i!
utvecklingsprocessen,! i! Figur! 6e5! visas! intensiteten! i! användarinvolveringen! i!
utvecklingsprocessen.!Det!strukturerade!arbetet!i!inledningen!av!produktutvecklingen!ger!
en! högre! involveringsgrad!men! allteftersom! att! arbetet! varierar,! skiftar! också! graden! av!
involvering.!!

!

6.3 REKOMMENDATIONER+OCH+TIPS+TILL+FÖRETAGET+
Utvecklingsprocessen!som!beskrivits!har!även!sammanfattats! i! ett!kortare!dokument!där!
de! olika! stegen,! hur! utvecklingsprocessen! fungerar! och! viktiga! punkter! att! tänka! på! vid!
involvering! av! användare! i! produktutveckling! beskrivs.! Detta! dokument! är! tänkt! att!
fungera! som! en! guide! och! enkel! referens! för! produktutvecklare.! I! Bilaga! 6! kan! denna!
kortfattade!guide!ses!i!sin!helhet.!! !
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7 DISKUSSION(
I! detta!kapitel!presenteras! sambandet!mellan! resultatet! som! framkommit! av!de! använda!
metoderna!och!den!teoretiska!referensramen.!Här!kommer!även!författarnas!egna!åsikter!
och!diskussioner!att!redogöras.!!

7.1 PROJEKTETS+UPPLÄGG+

7.1.1 METODER(
Arbetet! inleddes!med! en! omfattande! litteraturstudie! för! att! få! ett! grepp! kring! relevanta!
teorier! och! studier! inom! ämnet! samt! intervjuer! med! produktutvecklare! och! användare.!
Stor!vikt!lades!vid!huvudämnet,!alltså!användarinvolvering,!men!det!har!även!varit!viktigt!
att!undersöka!hur!produktutveckling!i!små!företag!fungerar,!med!fokus!på!sportföretag.!

Arbetets! upplägg! har! inneburit! ett! stort! projekt! i! form! av! utveckling! av!
användarinvolvering! i!Innovation$Handbook.! I!det!projektet!har!det!existerat! flera!mindre!
projekt! så! som! validering! av! processen! och! vidareutveckling! av!
användarinvolveringsprocessen.!Slutligen!utvecklades!alltså!två!involveringsprocesser!där!
den!första!användes!i!valideringsfallet!för!att!vidareutvecklas!till!en!ny!process.!

Båda! versionerna! av! användarinvolveringsprocessen! har! utvecklats! av! författarna.! Den!
första! baserades! på! lärdomar! som! dragits! från! litteraturen! samt! den! information! som!
framkommit! under! intervjuerna.! Utvecklingen! som! skedde! mellan! första! och! andra!
versionen!baserades!på!lärdomar!som!dragits!under!valideringsfallet.!!

Den! största! problematiken! i! detta! upplägg! har! varit! att! författarna! både! har! designat!
processen,! genomfört!valideringen!samt!gett! feedback! för!vidareutveckling!av!processen.!
För!att!stävja!denna!problematik!har!ett!kritiskt!tankesätt!varit!centralt!men!trots!detta!är!
det! svårt! att! som! skapare! vara! helt! objektiv! till! sin! egen! process.! En! lösning! på! detta!
problem! hade! varit! att! låta! externa! produktutvecklare! validera! processen.! Det! optimala!
hade!varit! att! göra!detta! i! en!verklig! situation!men!det!hade!även!varit! relevant!med!ett!
praktikfall.!Den!kritik! och! feedback!hade! genererats! hade! sedan! använts! för! att! utveckla!
version!2.!!

Att! arbeta! på! detta! sätt! hade! kunnat! ge! ytterligare! insikter! som! hade! varit! värdefulla! i!
vidareutvecklingen!av!processen.!Framförallt!hade!det!varit!intressant!att!se!hur!stor!den!
organisatoriska! bördan! var! samt! hur! rekrytering! av! användare! fungerade.! Det! var! dock!
inte! en! realistisk! möjlighet! att! göra! denna! typ! av! validering! på! grund! av! projektets!
begränsningar!i!både!tid!och!omfattning.!

Författarnas!validering!av!processen!har!dock!inte!endast!fört!med!sig!nackdelar.!I!ett!fall!
där! externa! personer! validerar! processen! hade! viss! feedback! och! information! kunnat! gå!
förlorad!i!kommunikationen.!Genom!att!författarna!validerade!kunde!en!detaljerad!bild!av!
utvecklarnas! och! användarnas! tankar! skapas! och!nyanser! kunde!uppfattas!direkt! istället!
för!att!kommuniceras!från!andra!utvecklar.!!

!
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7.1.2 VALIDERINGSFALLET(
Valideringsfallet! användes! för! att! testa! användarinvolveringsprocessen! och! få! en!
uppfattning! om! hur! den! fungerade.! Trots! att! detta! projekt! var! en! komprimerad!
produktutveckling! som! avslutades! efter! prototypsteget! har! det! visat! på! vikten! av!
användarinvolvering!i!produktutveckling.!!

De! användare! som! involverades! hade! alla! liknande! bakgrund! och! kunde! klassas! som!
entusiastiska! amatörer.! Det! hade! varit! intressant! att! arbeta! med! en! grupp! med! annan!
bakgrund! och! klassifikation,! till! exempel! lead$users,! för! att! ha! som! jämförelse.! På! så! sätt!
hade! det! gått! att! jämföra! resultatet! från! de! olika! typerna! av! användare! och! även! ge!
värdefulla!insikter!i!vilken!typ!av!användare!som!är!optimalt!att!involvera.!!!

Projektet! i! valideringsfallet! var! en! vidareutveckling! av! en! existerande! produkt,! det! hade!
varit! intressant! att! undersöka! effekterna! av! användarinvolvering! vid! utveckling! av! en!
produkt!som!är!ny!på!marknaden.!I!detta!fall!hade!det!antagligen!varit!en!större!utmaning!
för!användarna!då!det!ej!finns!existerande!produkter!att!utgå!från!vid!problemidentifiering!
och! kravspecifikation.! Det! bör! dock! nämnas! att! vidareutveckling! är! det! vanligaste!
förekommande! projektet! generellt! sett! och! för! Skigo! och! det! är! därför!mer! relevant! att!
utvärdera.!

Totalt! sett! har! valideringsfallet! varit! av! mycket! stort! värde! trots! att! det! tog! mycket! tid!
relativt! den! tiden! som! fanns! att! disponera! för! projektet.! Det! viktigaste! kan! ses! då!
användarinvolveringsprocessen! som! användes! under! praktikfallet! jämförs! med! det!
slutgiltiga!resultatet.!Framförallt!har!sättet!som!användare!involveras!på!utvecklats!till!att!
vara!mindre!organisatoriskt!krävande!för!produktutvecklaren.!Under!valideringsfallet!var!
det! tidvis! svårt! att! schemalägga! interaktionsfaser! då! användare! var! upptagna!med! jobb,!
skola! och! träning.! Detta! ledde! till! att! en! markant! förenkling! av! den! slutgiltiga!
involveringsprocessen! som! nu! bygger! på! individuell! eller! parvis! interaktion! i! större!
utsträckning!än!tidigare.!

7.2 UTVECKLINGSPROCESSEN+
En! av! de! vanligaste! produktutvecklingsprocesserna! är! Phaseegate! vilken! Innovation$
Handbook! är! baserad! på.! Anledningen! till! att! författarna! valde! att! basera! projektet! på!
denna! var! att! den! är! väl! definierad! och! tydlig,! vilket! underlättade! involveringen! av!
användare.!En!av!svårigheterna!som!nämnts!vid!användarinvolvering!är!att!det!kan!vara!
krävande!att!förklara!utvecklingsprocessen!för!de!användare!som!skall!involveras.!Genom!
att!använda!en!väldefinierad!och!väl!förklarad!process!hoppas!författarna!minska!eller!helt!
undvika!denna!problematik.!!

Involveringsprocessen,! liksom! Innovation$Handbook,! innehåller! grindar,! då! en! grupp! ska!
utvärdera! produkten,! eller! i! detta! fall! användarinvolveringen.! I! detta! fall! innebar! det! att!
författarna! utvärderade! användarinvolveringsprocessen! vid! varje! grind! och! då! det! var!
essentiellt!att!inte!behöva!gå!tillbaka!i!processen!igen!på!grund!av!den!tidsbegränsning!som!
fanns.!

En! nackdel! med! Innovation$ Handbook$ och! därmed! även! Phaseegatemodellen! är! enligt!
teorin!att!det!strukturerade!arbetssättet!kan!hindra!en!grupps!kreativitet!(9).!Detta!skulle!
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kunna! inträffa! i! involveringsprocessen! eftersom! processen! baseras! helt! på! Innovation$
Handbook.!Större!utsvävningar!tillåts!inte,!processen!är!väldefinierad!och!till! för!att!följas!
genom!varje!steg.!Dock!är!användarinvolveringen!införd!tidigt!i!processen!och!syftet!med!
detta!är! just!att! få!med!tankar!och!idéer!från!användare!så!tidigt!som!möjligt! i!processen!
och!på!så!sätt!undvika!ändringar!av!produkten!sent!i!utvecklingsprocessen.!!

En!viktig!förändring!som!gjorts!i!användarinvolveringsperspektivet!i!Innovation$Handbook!
är! att! användarnas! idégenerering! är! flyttad! till! första! fasen,! det! vill! säga! innan!
produktutvecklarna!genomför!samma!aktivitet.!Det!visade!sig!redan!under!valideringsfallet!
att! användarna! hade! svårt! att! hålla! isär! problemidentifiering! och! kravspecifikation! från!
idégenerering.! Vid! utvecklarnas,! i! detta! fall! författarnas,! idégenerering! visade! det! sig! att!
användarnas! idéer!var! till! stort! stöd!och!hjälpte! till! att! styra!utvecklingen! i! rätt! riktning.!
Dels! kunde! kravspecifikationen! som! kom! från! första! workshopen! fungera! som! en!
vägledning!men! de! idéer! som! användarna! hade! utvecklat! kunde! även! de! användas! som!
vägledning!till!vilka!problem!som!var!viktigast!att!lösa.!

Det!skulle!även!vara!möjligt!att!använda!användarinvolveringsprocessen!utan!att!använda!
Innovation$Handbook$och! istället!använda!en!generisk!Phaseegateprocess.!Den!potentiella!
vinsten!med!detta!är!att!det!möjliggör!större!spridning!av!involveringsprocessen!då!den!är!
oberoende! av! Innovation$ Handbook.! Därmed! blir! det! enklare! att! applicera!
involveringsprocessen! i! företag! som!redan!använder!en!annan!strukturerad!process! som!
ändå! har! liknande! karaktäristik.! Författarna! rekommenderar! dock! användning! av!
Innovation$Handbook.!Dels!av!de!anledningar!som!redan!nämnts!men!även!på!grund!av!att!
användarinvolveringsprocessen!utvecklats!med!just!denna!utvecklingsprocess!i!åtanke!och!
därmed!anpassats!för!den!till!viss!del.!

7.3 PRODUKTUTVECKLING+I+SMÅ+FÖRETAG+OCH+PÅ+SKIGO+
Under!intervjun!med!Andreas!Karlsson!på!Skigo!framgick!det!att!Skigo!inte!använder!sig!av!
en! enskilld! speciell! produktutvecklingsprocess! utan! använder! sig! mer! av! delar! i! olika!
projektprocesser!beroende!på!hur!produktutvecklingsprojektet!ser!ut.!Detta!stämmer!bra!
överens!med!teorin!där!Löfqvist!(20)!säger!att!företag!sällan!använder!en!process!som!mall!
för! utveckling! utan! istället! använder! flera! olika! processer! och! blandar! processer! för! att!
hitta!något!som!fungerar.!Detta!behöver!inte!vara!en!nackdel,!tvärtom!så!kan!det!vara!en!
styrka! då! det! ger! produktutvecklaren! friheten! att! anpassa! processen! efter! produkten!
istället!för!motsatsen.!!

Andreas! berättar! att! den! främsta! anledningen! till! att! Skigo! inte! följer! en! strukturerad!
process!är!att!företaget!inte!har!haft!tid!att!göra!grundjobbet!som!krävs!för!att!utveckla!en!
strukturerad!process! som!passar!deras! arbetssätt.!Om! företaget! skulle!ha! en!vägledande!
process!som!var!möjlig!att!alterneras!för!att!passa!olika!produkter,!skulle!tid!och!därmed!
även!resurser! friställas.!För!att! implementera!användarinvolveringsprocessen!krävs!även!
någon! typ! av! strukturerad! process! som! användaren! kan! involveras! i.! Ytterligare! en!
anledning!är!att!det!är!viktigt!att!ha!en!process!att!förklara!för!användaren.!Teorin!visar!på!
att!en!viktig!faktor!som!ofta!brister!i!användarinvolveringsprocesser!är!att!den!involverade!
användaren!inte!förstår!processen!för!att!kunna!använda!den!till!sin!fördel!(35).!
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7.4 ANVÄNDARINVOLVERING+
När!användare!involveras!sker!det!vanligtvis!sent!i!processen,!detta!gör!att!möjligheten!att!
förändra!och!påverka!utformning!och!funktion!är!liten.!Enligt!von!Hippels!(27)!teorier!är!en!
av!de!viktigaste!nycklarna!till!framgångsrik!användarinvolvering!att!den!istället!sker!tidigt!i!
processen.! Att! användarna! skall! involveras! tidigt,! kunna! påverka! problemformuleringen!
och! influera! projektet! från! början! har! varit! centralt! vid! utformningen! av! den!
användarinvolveringsprocess!som!presenterats!i!detta!projekt.!

Kaulio!(30)!presenterar!ett!antal!olika!metoder!för!att!involvera!användare!där!alla!utom!en!
innebär!att!användaren!är!delaktig!från!produktspecifikation!och!framåt,!tidigt!i!processen.!
Författarna!har!valt!att!använda!sig!av!en!kombination!av!dessa!där!slutresultatet!hamnar!
mellan!”design!med”!och!”design!av”.!!!

Anledningen!till!att!processen!inte!är!en!ren!”design!av”eprocess!är!att!det!skulle!kräva!allt!
för!mycket!resurser!av!företaget!då!produktutvecklingsavdelningen!i!detta!fungerar!som!en!
stödjande!funktion!till!användarna!när!de!utvecklar!produkter.!Då!den!involveringsprocess!
som! tagits! fram! av! författarna! är! menad! för! små! företag! anses! detta! inte! passande.!
Anledningen!till!att!det!inte!är!en!ren!”design!med”!process!är!primärt!att!användarna!skall!
vara!involverade!i!en!större!del!av!processen.!I!”design!med”eprocessen!är!användaren!inte!
delaktig! i!de!senare!delarna!av!utvecklingen!då!det!kan!vara!viktigt! för!utvecklarna!att! få!
feedback!på!konstruktionsdetaljer.!!

”Design! för”! metodiken! innebär! användning! av! undersökningar,! intervjuer! och!
fokusgrupper! för!att! få!ett!grepp!på!vad!användaren!eftersöker!vilket! inte!passar! in! i!det!
fokus!på!småföretag!som!involverings!har.!!

Genom!att!ta!den!djupa!involveringen!från!”design!av”emetodiken!i!kombination!med!den!
mindre!krävande! ”design!med”emetodiken! skapas! en!process!där! användarnas! idéer! och!
tankar!tas!tillvara.!Detta!samtidigt!som!utvecklingsavdelningen!behåller!sin!frihet!och!kan!
agera! själva! utan! att! fråga! användarna! om! lov.! Detta! gör! att! produktutvecklarna! och!
därmed! företaget! blir! de! som! kontrollerar! och! äger! utvecklingsprocessen! medan!
användarna!är!deltagare.!Detta!är!en!viktig!poäng!vid!användning!och!implementering!av!
användarinvolveringsprocessen! då! det! gäller! att! utvecklarna! har! kontrollen! och! kan!
förändra!processen!allteftersom!att!förutsättningarna!förändras.!!

Som!nämnts!tidigare!arbetar!små!företag!inte!alltid!efter!samma!process!vid!utveckling!av!
olika! produkter! och! att! produktutvecklarna! har!möjlighet! att! behålla! den! flexibilitet! det!
innebär! att! snabbt! kunna! anpassa! processen! efter! behov! har! varit! viktigt.! Detta! speglar!
även!tillbaka!till!att!involveringsprocessen!kan!användas!med!olika!typer!av!strukturerade!
processer.!Det!är!dock!viktigt!att!påpeka!att!processen!fungerar!absolut!bäst!som!en!helhet!
där!stegen!gås!igenom!ordentligt.!

En!av!de!större!svårigheterna!med!användarinvolvering!är!att!det!tar!tid!för!företaget!att!
organisera!workshops!och!involveringstillfällen.!För!att!minska!denna!tröskel!har!det!varit!
viktigt! för! författarna! att! minimera! den! organisatoriska! börden.! Detta! har! främst! gjorts!
genom!att! endast! ha! en!workshop!där! problem,! krav! och! önskemål! identifieras! samt! att!
användarna!idégenererar!till!skillnad!från!två!i!praktikfallet.!Genom!att!minska!grupperna!i!
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det!resterande!strukturerade!arbetet!med!användarna!hoppas!författarna!att!det!skall!bli!
enklare!att!planera!och!passa!in!sessioner!med!användare!och!utvecklare.!!

Ett! ytterligare! sätt! att! förenkla! de! involverade! användarnas! arbete! skulle! vara! att!
utvecklarna! besöker! användarna! istället! för! att! användarna! skall! besöka! företaget.! På! så!
sätt! skulle! workshop! och! andra! involveringstillfällen! samordnas!med! klubbträning! eller!
läger,!något!som!förskjuter!den!organisatoriska!bördan.!!Det!är!dock!viktigt!den!involvering!
som!genomförs!blir!strukturerad!och!fokuserad,!något!som!kan!vara!en!riskeras!om!detta!
görs!i!en!annan!miljö.!!

7.4.1 ANVÄNDARINVOLVERING(INOM(SPORTINDUSTRIN(
Teorin! visar! tydligt! på! vikten! av! användarinvolvering! men! även! på! intresset! för!
användarinvolvering!som!finns!hos!små!sportföretag.!Det!finns!ett!behov!av!att! involvera!
användare! på! ett! effektivt! sätt! och! även! en! önskan! om! att! involvera! olika! typer! av!
användare.! Stenmark! (31)! visar! att! friluftsföretag! involverar! elitanvändare! i! större!
utsträckning! än! vad! som! önskas! i! relation! till! hur!mycket! ickeeprofessionella! användare!
involveras.!Detta!visar!ytterligare!på!ett!tydligt!behov!av!strukturerad!användarinvolvering!
av!andra!än!professionella!användare.!!

De! intervjuer! som!har! genomförts! har! ytterligare! visat! på!behovet! av! att! involvera! olika!
typer! av! användare.! En! anledning! som! gavs! till! detta! var! att! behoven! hos! professionella!
åkare! skiljer! sig! mycket! från! den! vanliga! åkaren,! något! som! har! gjort! att!
utvecklingsansträngningar!har! fokuserats!på! fel!områden.!Detta!är!något!som!har! tagits! i!
beaktande!dels!vid!rekommendation!av!vilken!typ!av!användare!som!skall!involveras!men!
även!vid!utformandet!av!processen.!Det!är!ytterligare!en!anledning!till!att!involveringen!är!
så!intensiv!i! inledningen!av!processen!då!användarna!kan!påverka!fokusområde!i!relativt!
stor!utsträckning!där.!!

7.5 TYP+AV+ANVÄNDARE+
Som!nämnts!tidigare!är!det!andra!användare!än!professionella!som!är!de!mest!intressanta!
att!involvera!i!produktutveckling.!Författarnas!process!involverar!framförallt!entusiastiska!
amatörer,! en! grupp! som! har! ett! intresse! av! att! utveckla! sporten! vidare! och! ett! stort!
engagemang.!Under!arbetet!med!valideringsfallet!har!diskussioner!förts!med!professionella!
användare!men!de! idéer!som!enligt! författarnas!bedömning!hade!högst!kvalitet!kom!från!
aktiva!amatörer.!Anledningen!bakom!detta!kan!enligt! intervjuade!produktutvecklare!vara!
en! liberalare! syn! på! utrustning.! För! en! professionell! användare! kan! en! förändring! av!
utrustning!innebära!en!viss!tillvänjningsperiod,!något!som!kan!kosta!värdefull!träningstid!
och! därmed! sekunder! i! tävlingar.! Denna! konservatism!pekar! ytterligare! på! vikten! av! att!
involvera!andra!användare!i!utvecklingsprocessen!då!det!är!viktigt!att!hitta!användare!som!
inte!är!bundna!vid!gamla!konventioner.!

Identifiering!och!val!av!användare!som!skall!involveras!är!en!komplicerad!process!som!kan!
göras!mycket!omfattande!och!resurskrävande.!Genom!att!arbeta!med!en!förenklad!variant!
av!Herstatt!och!Lüthjes (47)!variant!på! lead;usereidentifiering!som!bygger!på!att! fråga!sig!
fram! och! kan! även! ett! litet! företag! med! enkla! medel! identifiera! användare! som! är!
intressanta!att! involvera! i! en!utvecklingsprocess.!Förenklingen!av!processen!kan! leda! till!
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att!optimala!användare! inte!väljs!men!sett! till!den! insats!som!krävs! för!att!genomföra!en!
identifiering!korrekt!anser!författarna!att!förenklingen!är!möjlig!att!motivera.!!

Då!en!användare!som!passar!att! involveras!har! identifierats!kan!denna!även! involveras! i!
följande!projekt!om!användarkraven!stämmer!överens.!Det!är!alltså!av!värde!för!företaget!
att!hålla!kontakten!med!intressanta!användare!för!att!kunna!fortsätta!arbeta!med!dem.!På!
så! sätt! kan! även! administrationen! av! urvalsprocessen! förenklas! då! en! databas! av!
intressanta!användare!byggs!upp!allteftersom.!

7.5.1 ANTAL(ANVÄNDARE(ATT(INVOLVERA(
Beyer!och!Holtzback! (45)! föreskriver!mellan!sex!och! tjugo!användare!skall! involveras! för!
att! det! skall! gå! att! organisera! grupper! och! hantera! alla! användare! på! ett! effektivt! sätt.!
Författarna! har! dock! uppfattningen! att! även! ett! mindre! antal! användare,! ned! till! fyra!
användare,!kan!vara!nog.!Som!tidigare!nämnts!delades!användarna!i!workshopen!upp!i!två!
grupper,! i! varje! grupp! var! det! tre! eller! fyra! användare.! Detta! gav! ett! öppet!
diskussionsklimat!där!deltagarna!fick!mer!tid!att!uttrycka!sina!åsikter.!Dessutom!innebär!
detta!ännu!en!organisatorisk!besparing!för!företaget!som!skall!involvera!användare!då!det!
är! färre!deltagare!att!koordinera.!Färre!användare!kan!dock! innebära!att!kvantiteten!och!
kvaliteten!på!de!idéer!som!genereras!brister!då!en!tillräckligt!bred!grupp!av!användare!ej!
är!representerade.!

7.6 INVOLVERINGSGUIDEN+
För!att!hjälpa! företag!att!på!ett!enkelt!sätt!arbeta!kontinuerligt!med!användarinvolvering!
skapades!en! involveringsguide,!se!Bilaga!6.!Denna!är!tänkt!att! fungera!som!en!guide!som!
kan!användas!i!vardagen!där!de!olika!stegen!i!användarinvolveringsprocessen!presenteras!
grafiskt! tillsammans! med! tips! om! hur! arbetet! skall! genomföras! på! ett! effektivt! sätt.!
Förhoppningen!är!att!denna!guide!skall!göra!att!användarinvolveringen! fungerar!smidigt!
men!för!att!användarinvolveringen!skall!fungera!fullt!ut!behövs!en!grundläggande!kunskap!
om! processen.! Anledningen! till! detta! är! att! det! krävs! många! förenklingar! för! att!
sammanfatta!arbetet!i!ett!så!kort!dokument.!!

!

( (
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8 SLUTSATS(
Målet!med!detta!projekt!var!att!utveckla!en!process!för!användarinvolvering!i!små!företag!
med!fokus!på!sportföretag.!Genom!att!använda!en!existerande!produktutvecklingsprocess,!
Innovation$Handbook,!har!en!grundläggande!struktur!för!produktutvecklingsarbete!skapats.!
I! denna! process! har! sedan! användarens! roll! stärkts!markant.! Istället! för! att! fokusera! på!
involvering! av! elitanvändare! har! involvering! av! entusiastiska! amatörer! varit! centralt! i!
processen.!!

Genom!att!tillhandahålla!en!strukturerad!metod!för!identifiering,!urval!och!involvering!av!
användare!kan!processens!målgrupp,! små! företag!utveckla!mer!relevanta!produkter!med!
högre!kundvärde.!

Användaren!involveras!under!hela!produktutvecklingsprocessen!men!intensiteten!är!högst!
i! inledningen! av! utvecklingsprocessen.! Detta! då! användarna! spelar! en! stor! del! vid!
identifiering!av!problem!samt!krave!och!målidentifiering.!Även!efter!den! inledande! fasen!
sker! strukturerat! arbete!med! användarna!men! då! i!mindre! grupper.! Anledningen! till! att!
endast!en!workshop!genomförs!är!att!det!har!varit!viktigt!att!minimera!den!organisatoriska!
bördan!för!produktutvecklaren!under!användarinvolveringen.!!

För!att!förenkla!för!företaget!att!arbeta!med!användarinvolvering!i!vardagen!har!en!enkel!
guide! skapats.! Denna! sammanfattar! användarinvolveringsprocessen! och! ger! tips! och!
rekommendationer! vid! till! exempel! utformning! av! en! workshop.! Tack! vare! att!
användarinvolveringsprocessen!är!baserad!på! Innovation$Handbook$fungerar!även!guiden!
som!en!vägledning!i!de!olika!stegen!i!produktutvecklingsprocessen.!!

!

! !
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9 REKOMMENDATIONER(
Detta! kapitel! ger! rekommendationer! till! företaget! och! beskriver! möjligheter! till! vidare!
studier!inom!området.!

9.1 REKOMMENDATIONER+TILL+FÖRETAGET+
• Följ! en! produktutvecklingsprocess! och! involvera! därefter! användare,! framförallt! i!

projektets! början.! Detta! för! att! utveckla! rätt! produkt! och! för! att! ha! struktur! i!
processen.!

• Starta! ett! forum! på! hemsidan! där! användare! kan! diskutera! sin! utrustning! och! ge!
varandra!tips!på!förbättringar.!Ta!med!dessa!diskussioner!i!utveckling!av!produkter!
samt!identifiera!användare!som!potentiellt!kan!vara!intressanta!att!involvera.!

• Besök! användare! på! tävlingar! och! träningar! och! var! uppmärksam! på! om! de!
upplever!problem!med!utrustningen.!

• Lita! inte! bara! till! elitåkare! utan! involvera! så! kallade! entusiastiska! amatörer! som!
bättre!återspeglar!majoriteten!av!kundgruppen.!

• Skicka! ut! digitala! prototyper! till! användare! innan! de! har! gått! i! produktion! för!
utvärdering.!Gör!därefter!en!prototyp!och!låt!användare!testa!denna.!

9.2 VIDARE+STUDIER+
Med!avstamp!i!detta!projekt!finns!det!möjlighet!att!genomföra!vidare!studier!inom!ett!antal!
områden.!Dessa!områden!redovisas!nedan:!

• Undersök!alternativa!metoder!för!identifiering!av!användare.!
• Undersök! och! utvärdera! involvering! av! olika! användargrupper! för! att! identifiera!

den!grupp!vars!idéer!ger!högst!kundvärde.!
• Validering!av!användarinvolveringsprocessen!av!externa!aktörer.!

! !
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Bilaga!1!

Kravspecifikation!

(( Nivå( Område( Krav( Enhet(
1( (( Teknik( (( !!

!! SKA! Möjliggöra!kraftöverföring! !! !!
!! SKA! Klara!snabba!temperaturväxlingar! !+30!till!=!30! Grader!C!
!! SKA! Ej!öka!yttröghetsmoment!fr!föregående!handtag! !! !!
!! BÖR! Hålla!för!elitanvändande! !! !!
!! SKA! Ej!lossna!från!staven! 1! säsong!
!! SKA! Ej!glida!i!infästning! !! !!
!! BÖR! Ej!väga!mer!än!existerande!lösning! 130! gram!
2( (( Funktion( (( !!

!! SKA! Ska!gå!att!justera!med!handskar!på! !! !!
!! BÖR! Klara!av!olika!typer!av!handskar! !! !!
!! BÖR! Enkelt!kunna!återskapa!tidigare!inställningar! !! !!
!! SKA! Ha!indikationssystem!för!inställningar! !! !!
3( (( Gränssnitt( (( !!

!! SKA! Tydligt!visa!hur!handtaget!skall!användas! !! !!
(( ÖNSKVÄRT! Med!ett!Intuitivt!gränssnitt!för!användaren! (( !!
!! ÖNSKVÄRT! Med!en!modern!desgin!!

=Färger,!typsnitt!och!form!anpassat!för!målgruppen!
!! !!

!! ÖNSKVÄRT! Att!skapa!ett!gränssnitt!som!är!anpassningsbart!för!flera!
användningsområden!

!! !!

!! ÖNSKVÄRT! Att!handtaget!ska!vara!attraktivt! !! !!
4( (( Säkerhet( (( !!

!! SKA! Ej!skada!användaren!på!grund!av!dålig!konstruktion! !! !!
!

!

! !
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Intervjumall 

Semistrukturerad intervju med skidåkare  

• Hur!mycket!skidor!åker!du?!
• Vilken!typ!av!skidåkning?!Klassisk!eller!skate?!
• Vilken!nivå!åker!du!på!idag?!Är!du!elit!eller!motionär?!
• Vilken!utrustning!använder!du?!
• Varför?!
• Är!du!nöjd?!
• Vilka!problem!upplever!du?!
• Förbättringsförslag?!
• Har!du!gjort!några!egna!förändringar!med!din!utrustning?!

!
Semistrukturerad intervju med Skigo  
 

• Använder!ni!er!av!en!känd!produktutvecklingsprocess!
• Om!ja,!vilken!då?!
• Om!nej,!kan!ni!beskriva!er!produktutvecklingsprocess!
• Hur!fungerar!involvering!av!användare?!
• Hur!får!ni!nya!idéer?!
• Hur!får!ni!innovationshöjd?!
• Har!ni!specifika!produktutvecklare!som!jobbar!endast!med!produktutveckling?!
• Hur!lång!tid!tar!det!från!idé!till!färdig!produkt?!
• Är!er!process!idag!effektiv?!
• Vad!finns!det!för!före!och!nackdelar!med!er!nuvarande!process?!
• Hur!många!personer!är!involverade!i!produktutvecklingsprocessen?!

!
!

! !
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Användarnas!profiler!

Sara*Eskilsson*
Ålder:!25!år!
Erfarenhet!av!skidåkning:!Är!med!i!en!orienterings/längdskidåkningsklubb!och!har!tävlat!
en!del!inom!längdskidåkning.!Fokuserar!just!nu!på!orienteringen!men!har!höga!ambitioner!
då! det! kommer! till! längdskidåkning! också.! Är! intresserad! av! att! förbättra! sin! egen!
utrustning!och!har!många!bra!idéer!på!att!göra!detta!på.!!
Hittades!genom:!Klasskamrat!!
!
Christoffer*Eskilsson*
Ålder:!23!år!
Erfarenhet!av!skidåkning:!Tävlar!längdskidåkning!på!elitnivå!och!har!ett!personligt!intresse!
av!längdskidåkningsutrustning!och!material.!!
Hittades!genom:!Sara!Eskilssons!bror.!!
!
Erik*Hultman*
Ålder:!26!år!
Erfarenhet! av! skidåkning:! Är! motionär,! åker! några! gånger! varje! år! men! skulle! vilja! åka!
ännu!mera.!Har!ett!stort!intresse!av!att!lösa!vardagsproblem!och!strävar!ständigt!efter!att!
förbättra!saker!i!sin!vardag.!
Hittades!genom:!Klasskamrat!sedan!tidigare.!!
!
Espen*Hultgreen*Weltzien*
Ålder:!23!år!
Erfarenhet!av!skidåkning:!Åker!mycket!längdskidor,!har!tävlat!på!elitnivå.! !Är!intresserad!
av!att!förbättra!sin!egen!utrustning!och!testar!gärna!nya!produkter.!!
Hittades!genom:!Josefin!Persson,!se!nedan.!!
!
Oskar*Karlin*
Ålder:!34!år!
Erfarenhet! av! skidåkning:!Förutom!att!Oskar!åker! skidor! flera!dagar!varje! år,!driver!han!
även!en!egen!längdskidåkningsblogg!där!man!diskuterar!allt! från!tävlingar!till!utrustning.!
Letar!ständigt!förbättringar!av!sin!egna!utrustning!och!är!inte!rädd!för!att!testa!på!nytt.!!
Hittades!genom:!Gemensam!orienteringsklubb!som!en!av!författarna.!!
!
Josefin*Persson*
Ålder:25!år!
Erfarenhet! av! skidåkning:! Har! åkt! längdskidor! enda! sedan! hon! var! liten! och! åker! flera!
veckor! varje! år.! Har! ett! intresse! kring! produktutveckling! och! tycker! om! att! prova! ny!
utrustning.!
Hittades!genom:!Klasskamrat!sedan!tidigare.!!
!
Björn*Jedvik*
Ålder:28!år!
Erfarenhet!av!skidåkning:!Tävlade!i!elitklass!inom!längdskidåkning!när!han!var!yngre.!Nu!
blir! det! flera! längdskidåkningsresor! varje! år.! Har! ett! personligt! intresse! kring!
produktutveckling!och!tycker!om!att!lösa!problem.!
Hittades!genom:!Klasskamrat!sedan!tidigare.! !
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Workshope!ett!exempel!

Inledning+av+workshop+

• Presentation!av!personerna!som!håller!i!Workshopen.!!
• Presentation!av!företaget,!bakgrundsproblem,!lösningar!idag.!
• Deltagarna! får! presentera! sig! själva! och! vad!de!har! för! koppling! till!workshopens!

syfte.!

Regler+och+saker+att+tänka+på+innan+en+workshop+

• Kostnad!och!tid!ska!inte!vara!centralt!utan!workshopen!skall!ta!den!tid!den!tar.!
• Att! kritisera! andra! är! inte! tillåtet,! och! förhoppningen! är! att! alla! ska! få! känna!

sig!”dumma”!någon!gång!innan!workshopen!är!slut.!!
• 1!papper,!1!idé.!!

Material+

• Frukt!och!godis!(något!som!ger!energi)!
• Papper!och!pennor!
• Anteckningsblock!
• Nuvarande!lösningar!
• White!board!

Att+skriva+upp+(ex+på+tavlan)+och+förmedla+till+deltagarna+

”Fokusera$på$kvantitet”$(Alltså!inga!utarbetade!idéer,!mer!lösa!och!många!idéer)!
”Ingen$kritik”$
”Ovanliga$idéer”$
”Kombinera$och$förbättra$idéer”$$
+

Genomförande+

Dela!upp!gruppen!i!två!om!de!är!fler!än!sex!personer.!Börja!med!att!problemidentifiering!
och! problemdefinition! inom! gruppen.! Vad! tycker! deltagarna! är! jobbigt! och! vad! är!
motsatsen! till! precis! det! personerna! vill! ha?! Obs!! Visa! inte! nuvarande! produkter! tidigt! i!
workshopen!för!då!finns!det!risk!att!man!låser!sig!då!man!ska!komma!på!nya!idéer.!!

Efter!att!man!definierat!problem!och!kommit!fram!till!vad!som!kan!förbättras!är!det!dags!
för!idégenerering.!Börja!med!att!generera!utan!nuvarande!lösningar.!Plocka!därefter!fram!
dessa!och!fortsätt!genereringen!med!hjälp!av!olika!metoder.!!

Exempel$på$idégenerering:!Alla!deltagare! försöker!komma!på! idéer!och!skriver!ner!på!ett!
papper.!Efter!tre!min!roterar!alla!pappren!åt!höger!så!att!nästa!deltagare!får!komma!med!
feedback!och!”fylla!på”!med!nya!idéer.!Rotera!tills!alla!pappren!gått!runt!en!gång.!Även!six$
thinking$hats!och!vanlig!hederlig!brainstorming!är!att!rekommendera.!
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Skapad&& 17&april&2012&

Cam&cleat&

Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& August&von&Sydow&

Sökväg& &

& & &

KONCEPTNUMMER:&1&

NAMN:%AVLASTARE%

SAMMANFATTNING:%
Likt&en&fallavlastare&på&en&segelbåt&kläms&remmen&fast&i&handtaget&

BESKRIVNING:&
En&avlastare&låser&fast&remmen&genom&att&klämma&den&mellan&en&taggig&kam&och&handtaget.&

SKISS:&
&

&

&

&
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Skapad&& 17&april&2012&
Cam&cleat&

Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& Katarina&Svensson&

Sökväg& &

& & &

KONCEPTNUMMER:&2&

NAMN:%CAM%CLEAT%

SAMMANFATTNING:%
Skidstavshandtag&som&möjliggör&fastspänning&av&kontrollrem&mitt&i&staven.&&

BESKRIVNING:&
Med&samma&teori&som&cam&cleats&som&används&inom&segling,&spänner&de&två&kugghjulen&fast&remmen.&Då&man&
ska&lossna&remmen&drar&man&endast&remmen&åt&sidan.&&

SKISS:&

&

&

&

Cam&cleat&inom&segling:&:&

&
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Skapad& 17&april&2012&

Click&
Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& Katarina&Svensson&

Sökväg& &

& & &

KONCEPTNUMMER:&3&

NAMN:%CLICK%

SAMMANFATTNING:%
Skidstavshandtag&som&man&fäster&på&staven.&&

BESKRIVNING:&
Den&brunare&delen& klickas&på& staven&där&den& ljusare&delen& redan& sitter.& Sprintar& längst&upp&gör& att&man&kan&
ställa&in&kontrollremmen&individuellt.&Den&långa&ljusa&delen&på&den&mörka&är&till&för&att&göra&pendlingen&stadig.&
Kan&sitta&fast&på&en&handske&eller&sättas&fast&med&en&rem&runt&handleden.&För&att&den&ska&röra&sig&smidigt&är&den&
infäst&i&ett&gångjärn.&&

SKISS:&
&

&
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Skapad&& 17&april&2012&

Cam&cleat&

Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& August&von&Sydow&

Sökväg& &

& & &

KONCEPTNUMMER:&5&

NAMN:%KNAPPENS%

SAMMANFATTNING:%
Skidstavshandtag&som&möjliggör&fast&infästning&med&styrning&av&ataven&

BESKRIVNING:&
En&fast&stång&fästs&i&handtaget&och&sedan&i&handsken&som&skidåkaren&har&på&sig.&Detta&skapar&en&god&kontroll&på&

staven&och&även&möjlighet&att&fjäderbelasta&hanteringen&av&staven&så&att&den&automatiskt&fjädrar&tillbaka.&

Stången&kan&även&fästas&i&en&rem&och&handtaget&kan&på&så&sätt&användas&med&valfria&handskar&&

SKISS:&
&

&

&

&
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Skapad&& 17&april&2012&

Cam&cleat&

Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& August&von&Sydow&

Sökväg& &

& & &

KONCEPTNUMMER:&4&

NAMN:%SNOWBOARD%

SAMMANFATTNING:%
Handremmen&låses&fast&likt&ett&snowboardspänne&

BESKRIVNING:&
Ett& snowboardspänne& anpassas& ett& längdhandtag& genom& att& själva& låsanordningen& fästs& i& handtaget& och&

remmen&fästs&i&handremmen.&Mellan&handremmen&och&remmen&skapas&ett&förband&som&liknar&ett&gångjärn&och&

på&så&sätt&kan&stavens&rörelse&kontrolleras.&

SKISS:&
&

&

&

&
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Skapad& 17&april&2012&
Locket&

Grupp& &

Senast&sparad& & Namn& Katarina&Svensson&

Sökväg& &

&

KONCEPTNUMMER:&6&&

NAMN:%LOCKET%

SAMMANFATTNING:%
Skidstavshandtag&som&möjliggör&individuell&inställning&av&remmen.&

BESKRIVNING:&
De&olika& sprintarna& gör& att&man& kan& flytta&och& ställa& in& remmen&efter& sitt& egna&önskemål.& Locket&har&hål& för&
sprintarna&vilket&gör&att&det& låser&fast&remmen&på&den&valda&inställningen.&Dock&saknas&här&en&fastsättning&av&
locket&vilket&innebär&att&skidstavshandtaget&måste&vidareutvecklas&ännu&mera.&&

SKISS:&

&

&
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Hur man involverar användare 
i produktutvecklingsprocesser

av 
August von Sydow & Katarina Svensson

-för små sportföretag
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Introduktion
Denna broschyr är till för att beskriva hur man kan involvera användare 

i produktutvecklingsprossen och varför detta är viktigt. Utveckling-

sprocessen är baserad på Innovation Handbook och vänder sig fram-

förallt till mindre sportföretag. Tips, förslag och olika rekommenda-

tioner för olika arbetssätt kommer att beskrivas. Broschyren kommer 

endast att fokusera på användarinvolveringen i processen, för mer 

information om hur företagets produktutvecklingsprocess skall struk-

tureras kan man vända sig till Innovation Handbook.  

“Varför skall man använda sig av an-
vändare när man produktutvecklar?”
Eftersom man utvecklar produkten för an-

vändare är det viktigt att de involveras tidigt 

i processen. Deras åsikter, erfarenheter och 

kunskaper inom området bidrar till produk-

tens utveckling och 

“Hur får jag som produktutvecklare 
tag på användare?”
Det enklaste för företaget är att använda 

sig till sportklubbar och forum på inter-

net. Fråga där vilka som är innovativa 

användare och involvera dessa i proces-

sen.

“Tar det längre tid och kostar det mer än att 
använda sig av en process utan användarin-
volvering?”
Det som kan kosta är material inför workshops, 

eventuella resor och hyra av lokal. Detta tjänar 

man dock in på eftersom användarnas involvering 

gör att produkten blir “rätt” från början och man 

behöver inte gå tillbaka i processen eller utveckla 

en ny produkt. Samma sak gäller tiden. Det går 

fortare att utveckla en produkt utan användarnas 

involvering men risken är att produkten blir fel och 

man måste börja om från början igen. 
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Den grå processen är företagets inre process, alltså den processen 
som användaren involveras i, och den ljusblå är AI-processen. Proces-
sen är uppdelad i 3 faser som är projekt foundation, concept develop-
ment och product design. Dessa kommer att beskrivas mer ingående 
på efterföljande sidor. 

Användarinvolveringsprocessen (AI-processen)
Denna är till för att beskriva hur man kan involvera användare. Den 
baseras ursprungligen på Innovation Handbook, som är en strukture-
rad  produktutvecklingsprocess framtagen av Katarina Lund som i sig 
är baserad på Phase-Gatemodellen för produktutveckling.
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Project Foundation
Detta är processens första fas. Förutom att företaget skall skapa 
ett produktutvecklingsteam skall man hitta användare som invovl-
eras tidigt i produktutvecklingen. Dessa kan man hitta och ta kontakt 
med genom:
- Internetforum
- Sportklubbar
- Bekanta
- På sporttävlingar 
Det är viktigt att fundera på vilka användare man vill involvera och 
vad de skall bidra med. Minsta rekomenderade antalet användare 
som skall involveras är fyra stycken men det kan vara fördelaktigt 
BUU�WBSB�OÌHSB�nFS��

Workshop
Därefter är det dags att anordna en workshop där användarna  får 
träffa varandra, diskutera produktens problem och krav på en fram-
tida produkt samt generera nya idéer. Här är målet att få fram idéer 
och lyssna på användarnas önskemål. Personen som håller i work-
shopen skall fugera som moderator och sekreterare för att anteckna 
de tankar och idéer som framkommer. Ett förslag på hur man lägger 
upp en workshop visas på nästa sida. 
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Workshop

Inledning av workshop
t1SFTFOUBUJPO�BW�QFSTPOFSOB�TPN�IÌMMFS�J�8PSLTIPQFO��
t1SFTFOUBUJPO�BW�GÚSFUBHFU�CBLHSVOETQSPCMFN�MÚTOJOHBS�JEBH�
t%FMUBHBSOB�GÌS�QSFTFOUFSB�TJH�TKÊMWB�PDI�WBE�EF�IBS�GÚS�LPQQMJOH�UJMM�XPSLTIPQFOT�
TZGUF�

Regler och saker att tänka på innan en workshop
t,PTUOBE�PDI�UJE�TLB�JOUF�WBSB�DFOUSBMU�VUBO�XPSLTIPQFO�TLBMM�UB�EFO�UJE�EFO�UBS�
t"UU�LSJUJTFSB�BOESB�ÊS� JOUF�UJMMÌUFU�PDI�GÚSIPQQOJOHFO�ÊS�BUU�BMMB�TLB�GÌ�LÊOOB�TJH�
wEVNNBw�OÌHPO�HÌOH�JOOBO�XPSLTIPQFO�ÊS�TMVU��
t��QBQQFS���JEÏ��

Material
t'SVLU�PDI�HPEJT�	OÌHPU�TPN�HFS�FOFSHJ

t1BQQFS�PDI�QFOOPS
t"OUFDLOJOHTCMPDL
t/VWBSBOEF�MÚTOJOHBS
t8IJUF�CPBSE

Att skriva upp (ex på tavlan) och förmedla till deltagarna
w'PLVTFSB�QÌ�LWBOUJUFUw�	"MMUTÌ�JOHB�VUBSCFUBEF�JEÏFS�IFMMSF�MÚTB�PDI�NÌOHB�JEÏFS

w*OHFO�LSJUJLw
w0WBOMJHB�JEÏFSw
w,PNCJOFSB�PDI�GÚSCÊUUSB�WBSBOESBT�JEÏFSw�

Genomförande
%FMB�VQQ�HSVQQFO�J�UWÌ�PN�EF�ÊS�nFS�ÊO���QFSTPOFS��#ÚSKB�NFE�BUU�QSPCMFNJEFO-
UJmFSJOH� PDI� QSPCMFNEFmOJUJPO� JOPN� HSVQQFO�� 7BE� UZDLFS� EFMUBHBSOB� ÊS� KPCCJHU�
PDI�WBE�ÊS�NPUTBUTFO�UJMM�QSFDJT�EFU�QFSTPOFSOB�WJMM�IB �0CTþ�7JTB�JOUF�OVWBSBOEF�
QSPEVLUFS� UJEJHU� J�XPSLTIPQFO�GÚS�EÌ�mOOT�EFU� SJTL�BUU�NBO� MÌTFS�TJH�EÌ�NBO�TLB�
LPNNB�QÌ�OZB�JEÏFS��

&GUFS�BUU�NBO�EFmOJFSBU�QSPCMFN�PDI�LPNNJU�GSBN�UJMM�WBE�TPN�LBO�GÚSCÊUUSBT�ÊS�EFU�
EBHT�GÚS�JEÏHFOFSFSJOH��#ÚSKB�NFE�BUU�HFOFSFSB�VUBO�OVWBSBOEF�MÚTOJOHBS��1MPDLB�
EÊSFGUFS�GSBN�EFTTB�PDI�GPSUTÊUU�HFOFSFSJOHFO�NFE�IKÊMQ�BW�PMJLB�NFUPEFS��

Exempel på idégenerering
"MMB�EFMUBHBSF�GÚSTÚLFS�LPNNB�QÌ�JEÏFS�PDI�TLSJWFS�OFS�QÌ�FUU�QBQQFS��&GUFS�USF�NJO�
SPUFSBS�BMMB�QBQQSFO�ÌU�IÚHFS�TÌ�BUU�OÊTUB�EFMUBHBSF�GÌS�LPNNB�NFE�GFFECBDL�PDI�
wGZMMB�QÌw�NFE�OZB�JEÏFS��3PUFSB�UJMMT�BMMB�QBQQSFO�HÌUU�SVOU�FO�HÌOH��4JY�UIJOLJOH�
IBUT�PDI�CSBJOTUPSNJOH�ÊS�BUU�SFLPNNFOEFSB�NFO�SFLPNNFOEBUJPOFO�ÊS�BUU�NPE-
FSBUPSO�MÊTFS�QÌ�JOOBO�EFTTB�BOWÊOET�
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Concept Development
Efter att första fasen genomgåtts och nya idéer tagits fram påbörjas 

konceptutvecklingen. Först genererar företaget själva idéer (utan 

användare) och därefter genererar man och utvecklar koncept till-

sammans med användarna. Företaget gör detta med hjälp av verk-

tyg som till exempel CAD och håller ständit kontakt med användar-

na för input och diskussioner om olika lösningar. Detta görs mer 

“svävande” och under lite lösare former, som till exempel över en 

mLB�FMMFS�QÌ�UFMFGPO��%FUUB�JMMVTUSFSBT�J�mHVSFO�NFE�FUU�NPMO��

Efter att koncepten utvecklats och är klara är det dags att utvärdera 

dessa för att ta reda på huruvida koncepten uppfyller kraven och 

vilket man då skall gå vidare med. Detta görs av användarna kan 

göras med hjälp av en pughmatris. Det är viktigt att företaget går 

igenom hur pughmatrisen fungerar för att användarna skall fylla i 

den rätt. 

Efter att användarna fyllt i pguhmatrisen och viktigat kraven mot var-

andra bestämmer företaget vilket koncept som skall vidareutveck-

las. Därefter är det dags för fas 3. 
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Product Design
Den färdigställande och sista fasen är product design. Här involv-
eras användarna framförallt i slutet vid testningen. Under sub-
level system design och complete system design är det företagets 
uppgift att vidareutveckla konceptet, och här kan mindre mailkor-
respondans med användarna förekomma om man som utvecklare 
har några frågor. 

Vid testningen kommer användarna in igen. Här är nog den vikti-
gaste delen av produktutvecklingen för det är här man verkligen 
ser om produkten fungerar och användarna trivs med den. Här 
skickas produkten till användarna och de får testa den och komma 
med feedback.

Till sist är det project closure där användarna och företaget gör en 
gemensam utvärdering av projektet. 
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Bra jobbat!

Nu är processen slut och förhoppningsvis har ni fått en bra produkt. 
Tänk igenom varje steg och vad man kan göra ännu bättre till nästa 

gång.


