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Sammanfattning 

Detta examensarbete är ett projekt som har utförts på uppdrag av Silva Sweden AB. Ett 
företag som producerar kompasser, stegräknare, pannlampor, gångstavar samt andra tillbehör 
för friluftsliv och navigation. Syftet med arbetet har varit att ta fram lämpliga metoder och 
modeller som stödjer involvering av användaren i Silvas utvecklingsprocess. Detta för att öka 
antalet produkter med starkare köpkraft på marknaden, höja kvalitén på produkterna samt att 
skapa ökat underlag för nya produktidéer.  
  
Fokus i examensarbetet har varit att ta fram en palett med metoder för användarinvolvering 
och ur denna plocka ut ett mindre antal metoder som passar företaget. Paletten har som syfte 
att finnas tillgänglig för Silva under det förändringsarbete företaget går igenom under 
examensarbetets gång och som kommer att fortsätta framöver. För att lyckas plocka fram de, 
för Silva, mest lämpliga metoderna har en grundlig förstudie genomförts vilket inneburit 
bland annat intervjuer samt genomgång av litteratur och forskningsstudier. För att få en 
förståelse för Silva och dess arbetsprocess har intervjuer på företaget genomförts vilket har 
resulterat i en grundlig nulägesanalys. Även intervjuer på två företag som använder sig av 
användarinvolvering har utförts.  
  
Under arbetet har tre förbättringsområden blivit tydliga; nya produktidéer, intresset på 
marknaden och produktkvalitén. Dessa områden kan förbättras genom att på olika sätt 
involvera användaren i utvecklingsprocessen. De metoder som författarna tillsammans med 
Silva funnit mest lämpliga är undersökningar, kulturell sond, personberättelser, observationer, 
fokusgrupper samt betatestning.  
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Abstract 

This Master Thesis has been carried out in cooperation with Silva Sweden AB. A company 
which manufactures products like compasses, pedometers, headlamps, hiking poles and other 
equipment for the out door life and navigation. The purpose of the project has been to 
assemble methods and models which support user involvement in Silva’s design process. 
Thus, to increase the number of products with purchasing power, enhance product quality as 
well as increase foundation for new product ideas.  
 
The focus through out the project has been to assemble a pallet with methods for user 
involvement and from this select a few methods that will fit the company. The purpose of the 
pallet is to be accessible for the company during their work of change with the design process 
that has been going on and will be in the future. To be able to select the best suitable methods 
for Silva a thorough pre-study have been carried out. It included for example interviews, 
essential literature and research findings. To gain an understanding of Silva and the working 
procedures interviews at Silva were implemented and the outcome is an analysis of the 
present situation. Interviews have also been carried out at companies which are user entered.   
 
During the project three improvement areas have become clear; new product ides, market 
interest and product quality. These areas can be improved by involving the user in the 
company’s design process. The authors together with Silva have found the following methods 
most suitable; surveys, cultural probes, personas, observations, focus groups and prototype 
testing.  
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INTRODUKTION 

1 Inledning 
Marknaden ändras snabbt vilket ställer höga krav på företagen, produkter skall utvecklas 
snabbt och effektivt. Det gäller att stärka sin konkurrenskraft och de nya produkterna skall 
komma ut på marknaden tidigare än konkurrenternas. För att ett företag skall vara 
konkurrenskraftigt krävs även att de produkter som lanseras upplevs som bättre ur 
användarens perspektiv. En för sent levererad produkt kan innebära att användaren vänt sig 
till en konkurrent vilket kan vara förödande. Med den egna verksamheten som utgångspunkt 
gäller det att skapa ett fungerande och framgångsrikt arbetssätt samt att ständigt sträva efter 
att bli bättre.  
 
Ett sätt för att uppfylla dessa krav och göra produktutvecklingsprocessen mer effektiv kan 
vara att tillämpa olika metoder för att undersöka användarens krav och önskemål. Genom att 
använda olika metoder samlas information in om användaren och hur den förhåller sig till 
produkten och med hjälp av den informationen kan sedan produkter utvecklas. För att förstå 
användarens behov och därefter översätta dem till en lösning är kopplingen mellan forskning, 
produktutveckling och marknad av stor vikt på ett företag. Att involvera användaren ger också 
en känsla av delaktighet, desto mer kommunikation med användaren desto positivare bild får 
användaren av produkten.  
 
Att vara användarcentrerad innebär att användaren sätts i centrum under hela 
produktutvecklingsprocessen. Användarens krav och önskemål sätts som utgångspunkt, dock 
behöver det inte innebära att användaren involveras fysiskt. Användaren kan involveras i stort 
sett under produktutvecklingens alla delar. Exempelvis i ett tidigt skede under en 
marknadsbedömning då det är viktigt att få en övergripande marknadssituation. Eller under en 
möjlighetsbedömning av ett konceptförslag för att få en uppfattning om konceptet går att 
utvecklas till en säljbar produkt.  

1.1 Bakgrund 
Silva Sweden AB, härefter omnämnt som Silva, var först med att ta fram och tillverka den 
vätskefyllda kompassen och är idag fortfarande världsledande inom sitt område. Sedan några 
år tillbaka har även pedometern, eller stegräknaren som den också kallas, tagit stora 
marknadsandelar i och med företagets nya sortiment Exercise-4-life som främst riktare sig till 
vardagsmotionärer. Företaget har även produkter som pannlampor, gångstavar och andra 
tillbehör för friluftsliv och navigation. Tidigare innefattade Silva även marina produkter vilka 
år 2005 samlades ihop och blev ett fristående bolag men namnet Nexus Marine.  
 
Silvas utvecklingsprocess är framtagen för de mer komplexa marina produkterna vilka var en 
del av företaget fram till år 2005. Denna utvecklingsprocess upplevs för dagens produkter 
som för komplicerad, vilket med tiden har resulterat i att utvecklingsgruppen tagit fragment 
som de anser vara lämpliga och format en egen provisorisk process. Under examensarbetets 
genomförande pågår ett arbete med att ta fram en ny utvecklingsprocess. 

1.2 Problemförklaring 
I den utvecklingsprocess som Silva arbetar efter finns ingen aktivitet som ger 
utvecklingsgruppen feedback från tänkta användare. En följd av detta blir dels att företaget 
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har en osäkerhet om hur produkterna kommer tas emot på marknaden men också att fel i 
produkten ofta hittas sent i processen. Detta leder till att korrigering av felen blir svåra 
alternativt omöjliga, vilket i sin tur ger en sämre produktkvalité än nödvändigt. Om det vill sig 
riktigt illa kan även produkten stoppas och projektet läggas ned. Att ta tillvara på användares 
behov och önskemål gör nya produkter mer träffsäkra samt ökar befintliga produkters kvalité 
vilket ger nöjdare användare. Nedan presenteras tre incidenter från Silva som gjort 
utvecklingsområdena tydliga. 
 
Olika batterialternativ blev för tungt för pannlampa 
Ett av de uppställda kraven vid utveckling av en pannlampa var att det, på produkten, skulle 
finnas olika batterialternativ för uppladdning av batterier. Projektet startades upp och 
utvecklingen gick framåt. Senare under projektets gång när en prototyp hade framställts 
gjordes dock upptäckten att lösningen med flera olika batterialternativ ledde till att lampans 
totala vikt ökade och översteg det uppsatta kravet. Att ett av de uppställda huvudkraven hade 
inverkat negativt på ett annat krav hade alltså inte uppmärksammats och följden blev att 
projektet fick läggas ner.  
 
Gångstavar med inbyggd stegräknare  
Under en tidigare produktutvecklingscykel gjordes en satsning på att ta fram en gångstav med 
inbyggd stegräknare. En produktidé som de var ensamma om bland sina konkurrenter. 
Projektet hade internt stort förtroende men när gångstaven sedan lanserades på marknaden har 
det visat sig att det inte finns något större intresse för en produkt av detta slag. Företaget har 
gjort en satsning på en produkt utan vetskap om marknadens mottagande. 
 
Pedometerklocka som räknar hundradelar av minuter 
I Silvas produktkategori Wellness ingår en stegräknare med tidtagarur som bärs kring 
handleden. En av klockans funktioner visar i vilken hastighet i minuter/km löparen går eller 
springer. Vid vidareutveckling av en pedometerklocka mottog Silva inför produktionsstarten 
en prototyp från tillverkaren i Kina. Utan några detaljerade tester godkändes prototypen av 
Silva. När sedan den riktiga slutprodukten anlände till Sverige för vidare transport ut till 
återförsäljare gjordes upptäckten att istället för att visa minuter och sekunder visade klockan 
minuter och hundradelar av minuter. Det vill säga den kunde visa 5,92 minuter/km. Efter 
noggrant övervägande bestämdes att den leverans som kommit skulle gå ut till återförsäljarna 
trots den upptäckta defekten. Frågor som kom upp var till exempel vad är bestämmande, en av 
Silva godkänd prototyp eller en av leverantören godkänd specifikation? 

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att ta fram metoder och modeller som stödjer involvering av 
användaren i utvecklingsprocessen. Detta för att öka antalet produkter med starkare köpkraft 
på marknaden, höja kvalitén på produkterna samt att lokalisera behov hos användaren som 
Silva inte visste fanns. Med hjälp av användarens medverkan i utvecklingsprocessen är syftet 
också att eventuella fel på produkter skall identifieras tidigare i processen.  

1.4 Avgränsningar 
För att få en klar inriktning på examensarbetet gjordes bestämda avgränsningar i samråd med 
handledaren på KTH och på Silva. Arbetet har inriktats mot involvering av användaren i 
produktutvecklingsprocessen. Prioritet har lagts på var och hur användaren kan nyttjas i 
processen. För att finna lämpliga metoder och aktiviteter var det nödvändigt att göra en analys 
av befintlig produktutvecklingsmodell och nuvarande arbetssätt.  
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Som beskrivits kommer användarens och inte kundens involvering att behandlas. För att öka 
tydligheten kommer härefter kunder innebära återförsäljare som företaget säljer till och 
användare kommer vara den som i slutändan använder produkten. 
 
Under arbetets gång genomfördes inga tester av de metoder och aktiviteter som tagits fram. 
Vidare kommer arbetet inte heller att behandla underlag för hur metoderna kan implementeras 
på Silva. 
 
En komplett utvecklingsprocess är omfattande och innehåller många delar. Därför har 
ytterligare en avgränsning gjorts. Arbetet berör endast de delar i produktutvecklingsprocessen 
där användarinvolvering kan vara aktuell. Den del vilken handlar om marknadsföring och om 
hur företaget skall nå kunden med mera ingår inte i arbetet.  

1.5 Frågeställning 
Arbetet kommer att handla om hur användarinvolvering kan bli en del av Silvas 
produktframtagningsprocess så att de produkter som kommer ut på marknaden är mer 
träffsäkra samt har högre kvalité. Den exakta frågeställningen har därför bestämts till: 

 
Vilka metoder finns för att involvera användaren i en produktutvecklingsprocess samt vilka 

anses lämpliga för att använda på Silva i deras process? 

1.6 Metod  
I delkapitlet beskrivs hur relevant information samlats in för att på bästa sätt kunna besvara 
den uppställda frågeställningen. Genom att på ett tydligt sätt redogöra för arbetets 
tillvägagångssätt kan läsaren värdera trovärdigheten i arbetets resultat.  

1.6.1 Litteraturstudier 
I början av examensarbetet genomfördes en grundläggande teoristudie med sökningar på 
bibliotek och i olika databaser där resultatet utgjordes av akademiska artiklar, litteratur och 
forskningsstudier. För att lättare få fram relevant litteratur till frågeställningen sammanställdes 
först ett antal lämpliga sökord, både svenska och dess motsvarighet på engelska. Några 
exempel på sökord som använts följer nedan. 
 
Utvecklingsprocess    Effektivitet 
Produktutveckling    Produktframtagning 
Integrerad produktutveckling   Småföretag 
Familjeföretag    Slutanvändare 
Användarvänlighet    Användare 
Kundundersökning    Tester 
Försöksgrupper    Fokusgrupper 
Träffsäkerhet     Målgrupp 
Kund      Modell 
Konsumentprodukt    Kundanpassning 
 
En större mängd litteratur samlades in och en förfinad gallring gjordes för att lokalisera den 
mest intressanta litteraturen för frågeställningen. Genomgången av litteraturen skedde på ett 
systematiskt tillvägagångssätt uppdelade i etapper. Först gjordes en grov gallring där 
exempelvis innehållsförteckning, sammanfattning och inledning ögnades igenom och 
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intressant material markerades. Sedan finkammades och sorterades litteraturen i 
ämnesområden för en slutlig djupgående analys. Den information som togs fram och som 
ansågs relevant för arbetets ämne kom senare att ligga till grund för den teoretiska 
referensramen.  

1.6.2 Empiriska studier 
För att få en bild av den nuvarande arbetsmodellen och inställning till arbetet genomfördes 
intervjuer med alla på utvecklingsavdelningen bortsett från en projektledare då denne var på 
pappaledighet. Verkställande direktören intervjuades också då det är viktigt att få en bild av 
hur företagets ledning ser på problemet och eventuella lösningar. Sammanställning av 
intervjuade personer på Silva ses i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Personer som intervjuats på Silva. 

FÖRETAG BEFATTNING ARBETSUPPGIFT 

Silva VD Leder företaget. 

Silva Kategorichef 
Personalansvarar för utvecklingsavdelningen. Ansvarig 
för två (Compasses och Mobile Lightning) och ytterst 
ansvarig för de totalt fyra produktgrupperna. 

Silva Kategoriansvarig 
Är ansvarig för två kategorier (Wellness och Outdoor 
Equipment)  

Silva Projektledare Driver projekten 

Silva Industridesigner Ritar produkterna och ger dem ett formspråk. 

Silva Projektledarassistent Driver mindre projekt och hjälper projektledarna. 

 
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt med de anställda. Syftet med den så 
kallade kvalitativa intervjun är att identifiera och upptäcka okända företeelser och egenskaper. 
Intervjuaren vet inte innan intervjun vilka frågor som är viktiga utan intervjun kan vara 
oförutsägbar och kan ta oplanerade vändningar. Under intervjuns gång måste intervjuaren 
vara på sin vakt och följa upp med frågor för vad som kan vara intressant för undersökningen 
och dess ändamål. (Svensson & Starrin, 1996) 

Under intervjuerna fördes minnesanteckningar och en bandinspelning gjordes för att 
underlätta bearbetningen av intervjumaterialet. Intervjuerna skrevs ned, kodades efter ämne 
för att slutligen behandlas och jämföras.  

Kunskap om hur ett tillverkande företag kan arbeta med användarinvolvering inhämtades 
genom en intervju med två medarbetare på Electrolux. Även här användes kvalitativa 
intervjuer. Företaget valdes med anledning av sitt välutvecklade arbete med användare samt 
att en kontakt sedan tidigare var etablerad.  
 
För att få en bild av hur ett företag som är mer likt Silva arbetar med användare utfördes även 
en intervju hos Haglöfs Scandinavia AB. Företaget valdes med anledning av att produkterna 
tillhör samma kategori som Silvas, friluftsliv, men utan att vara ett konkurrerande företag. 
Storleken samt att företaget likt Silva är svenskt var också bidragande faktorer. Ingen 
kvalitativ intervju genomfördes utan intervjufrågorna besvarades skriftligen och skickades 
åter. Tabell 2 redovisar för samtliga utomstående personer som ingick i studien.  
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Tabell 2. Personer som intervjuats på Electrolux och Haglöfs. 

FÖRETAG BEFATTNING ARBETSUPPGIFT 

Electrolux Projektledare 
Leder utvecklingsprojekt inom produktkategorin Floor 
Care and Small Appliances. 

Electrolux 
Consumer insight 
manager 

Ansvarig för insamling och analys av 
användarinformation. 

Haglöfs Product Director 
Har det övergripande ansvaret (operativt och 
lönsamhetsmässigt) för produktutveckling, produktion 
och inköp. 

 

1.6.3 Observationer 

Under arbetets gång har deltagande observationer utförts på bland annat produktmöten och 
processutvecklingsmöten för att få en inblick i hur utvecklingsgruppen arbetar. Det formella 
spelet som sker är viktigt men det informella som sker under luncher, fikastunder och övriga 
aktiviteter är desto viktigare. Av den anledningen är det en fördel att under examensarbetet 
varit lokaliserad på företaget och fått ta del av kulturen. Observationer tillsammans med 
informationsinsamling från intervjuerna har utgjort den empiriska studien.  

1.6.4 Möten 
För att säkerhetsställa att arbetet fortskred i rätt riktning, för att svara mot frågeställningen och 
uppnå det uppställda syftet, har möten med handledaren på Silva hållits under arbetets gång. 
Delresultat har presenterats och sedan diskuterats, viktiga frågor och funderingar har 
besvarats. Innan start av analysarbetet och sammanställning av rekommendationer 
genomfördes tillsammans kategorichef och kategoriansvarig ett återkopplingsmöte. Först 
presenterades vilka metoder som kunde passa för Silva och motiv till varför just dessa ansågs 
lämpliga. Därefter redogjorde kategorichefen och kategoriansvarig för sina åsikter angående 
metoderna. Detta för att båda sidor skulle få ut så mycket som möjligt av arbetet och att 
metoderna som senare rekommenderades skulle passa för Silva. 
 
Det ansågs högt prioriterat att hålla den uppställda tidplanen och för att klara det hölls möten 
varje måndag morgon där en dagplanering för kommande vecka fastställdes. Saker som inte 
hanns med under föregående vecka fördes över till aktuell vecka. 
 
I slutet av projektet var författarna deltagande i en workshop på Ljusterö som ligger i 
Stockholms skärgård. Huvuduppgiften för själva workshoppen var att sätta ramar för den nya 
produktutvecklingsprocessen samt dela kunsakp mellan de olika funktionerna på företaget 
som i framtiden kommer arbeta närmare varandra i och med ett mer tvärfuktionellt arbetssätt. 
För djupgående redogörelse se bilaga 2.     

1.6.5 Analys och rekommendationer 
När information från teori- och empiristudien sammanställts, bearbetades och analyserades 
den samt länkades ihop. Resultatet blev ett svar på frågeställningen samt rekommendationer 
för vilka metoder Silva kan använda sig av för att nå dit de vill.  

1.7 Rapportstruktur 
Rapporten är indelad i fem delar för att ge läsaren en tydligare överblick över innehållet. 
Delarna presenteras nedan. 
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rekommendationer. 
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FÖRETAGSPRESENTATION 

I denna del av rapporten presenteras Silva Sweden AB som företag. En kort redogörelse för 
företagets historia följs av organisationens uppbyggnad och dess verkan idag, både hur 
organisationen ser ut inom Fiskars Corporation, vilka Silva är en dal av, samt hur företaget är  
uppbyggt som organisation. Avslutningsvis presenteras företagets framtidsplaner vad gäller 
produkter men också arbetsorganisationen.  

2 Historia 
Silva grundades 1933 av bröderna Alvar och Björn Kjellström samt Gunnar Tillander, alla tre 
inbitna orienterare. Redan under 1920-talet påbörjade Gunnar fundera på hur kompassen 
kunde utvecklas och några år senare hade han tagit fram världens första vätskefyllda 
orienteringskompass. Unikt med den här lösningen är att kompassnålens insvängningstid blir 
betydligt kortare och därmed också navigeringstiden i skogen. Det är denna uppfinning som 
sedan gjort företaget till världens ledande tillverkare av kompasser. Figur 1 visar den första 
vattenfyllda kompassen som företaget tillverkat. 
 
 
 
 

 
Figur 1. Kompassen Silva Typ 1 från 1933. 
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3 Organisation 
Sedan 2006 är Silva en del av Fiskars Corporation, ett finskt bolag grundat 1649 och ett av 
världens äldsta företag. Silva utgör tillsammans med Gerber och The Brunton Company 
affärsområdet friluftsredskap. Se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Organisationsschema över Fiskars Corporation där Silva Sweden AB utgör en del av 

området friluftsredskap. 

 
De olika företagen i den så kallade Silva-gruppen inkluderar moderbolaget Silva Sweden AB 
och dess dotterbolag Silva Ltd i Storbritannien, Silva Deutschland, Silva France och Silva Far 
East i Hong Kong.  
 
Idag omsätter Silva tillsammans med sina dotterbolag 34 miljoner euro och har totalt ca 250 
anställda. De främsta exportmarknaderna är Europa och USA. Huvudkontoret ligger i 
Sollentuna i norra Stockholm och det är där produktutvecklingen sker. På kontoret i 
Sollentuna arbetar 80 personer, 30 personer ingår i produktionen och resterande del arbetar på 
kontoret, varav sex arbetar med produktutveckling. På kontoret sitter också säljteam, 
marknadsavdelning, ekonomiavdelning samt verkställande direktör. 
 
Silvas fyra produktkategorier är wellness, mobile light, outdoor equipment samt compasses 
vilka representerar produkter som stegräknare, gångstavar, pannlampor, höjdmätare och 
kompasser. Figur 3 visar ett urval av produkterna. Tillverkningen av kompasser ligger 
fortfarande kvar i Sverige och är belägen i samma hus som huvudkontoret, resterande del av 
produktionen sker i Silvas egen fabrik i Kina. Fördelningen är lika mellan projekt för nya 
produkter och förbättringar av befintliga produkter.  
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Figur 3. Ett urval av Silvas produkter. 

 
Silvas mål har ända sedan Gunnar Tillanders uppfinning varit att deras produkter och kunskap 
skall göra att du får mer glädje av ditt friluftsliv och kompasser från Silva ofta det naturliga 
valet för orienterare och friluftsmänniskor. Under de kommande åren kommer Silva att 
fortsätta sin utveckling av nya produkter mot nyskapande och enklare användning, allt 
eftersom användarna blir mer krävande. 
 
Silva arbetar i en platt linjeorganisation och funktionerna på huvudkontoret visas i ett 
organisationsschema i Figur 4. Examensarbetet berör i huvudsak utvecklingsavdelningen men 
även verkställande direktör samt marknad och säljenheten.  
  

 
Figur 4. Organisationsträd över Silva Sweden AB exklusive dotterbolag där 

utvecklingsavdelningen är markerad. 

 
Organisationen är uppbyggd av åtta områden; Produktion, Ekonomi, Kategori, Försäljning, 
Internservice, Logistik, Marknad och Personal. Avdelningen Kategori är 
produktutvecklingsavdelningen vilken består av en kategorichef, kategoriansvarig, två 
tekniska projektledare, en industridesigner och en projektledarassistent. Kategorifunktionerna 
ansvarar för att besluta om vilka produkter som skall tas fram och i det arbetet ingår att samla 
in information från exempelvis kunder och konkurrenter som kan röra beslutet. 
Kategorifunktionerna har också ett ansvar att planera och hålla sig till den strategiska 
produktplanen som sträcker sig tre år in i framtiden. De tekniska projektledarna genomför 
själva utvecklingen tillsammans med industridesignern. Kategorifunktionerna är med i 
projekten som kunskapsstöd. Projektledarassistenten genomför lättare projekt samt hjälper 
projektledarna.  
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4 Framtiden 
I framtiden kommer Silva att arbeta mer projektbaserat med produktutveckling. Likt idag 
kommer det att finnas projektledare men de kommer ha en projektgrupp knuten till sig och 
därmed få en mer ledande roll. Det kommer att finnas två renodlade kategorifunktioner vilka 
ansvarar för den långsiktiga utvecklingen. Den ena kommer att arbeta närmare kunderna samt 
ha mindre delaktighet i projekten och den andra kommer att arbeta närmare användaren samt 
vara mer delaktig i projekten.  
 
Företaget kommer även att utöka med en teknikfunktion som har som uppgift att vara 
uppdaterad med vilken ny teknologi och teknik som finns att tillgå på marknaden. Dessa tre 
områden; användaren, kunden och tekniken, kommer att utgöra basen för nya produkter. Silva 
hoppas att detta i framtiden skall leda till innovationer och bättre produkter. 
  
Företaget har redan börjat sträva efter ett mer integrerat arbete mellan områdena sälj, marknad 
och produktutveckling. Verkställande direktören illustrerar det med en trebent mjölkpall där 
varje ben utgör ett område. Han visar då på att om ett ben inte fungerar faller man i backen. 
 
Framtiden kommer således att innebära fler projekt, fler anställda och en tvärfunktionell 
projektbaserad arbetsorganisation. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Denna del av rapporten grundar sig i den litteratur som bearbetats och som har betydelse för 
frågeställningen. Först ges en grundläggande bild av produktutvecklingsprocessen vilket följs 
av ett kapitel som rör användaren och dess involvering i utvecklingsprocessen. Därefter 
presenteras olika metoder som kan användas vid användarinvolvering. Avslutande kapitel 
behandlar en metod som praktiskt länkar samman användarbehov och produkt.   

5 Produktutvecklingsprocessen 
En produktutvecklingsprocess används av företag då de skall skapa, konstruera eller 
kommersialisera en produkt. Den beskrivs som ett förlopp med olika faser innehållandes olika 
aktiviteter och stödmetoder med avslutande beslutspunkter, så kallade grindar, för varje fas. 
Alla företag som arbetar med produkter är i behov av en effektiv produktframtagningsprocess 
med noggrann dokumentation som ger spårbarhet. Vanligt är att företag anpassar modellen till 
sitt arbetssätt, en del följer sin modell mycket noggrant medan andra inte ens kan beskriva sin 
process. Företag kan även ha olika utvecklingsmodeller för olika projekt inom organisationen.  
 
En god förutsättning för en lyckad produkt är en metodisk utvecklingsprocess med tydliga 
mål och en väl definierad produktspecifikation. I Figur 5 presenteras Ulrich & Eppingers 
(2003) modell av en allmän produktutvecklingsprocess. Figuren beskriver de faser med 
aktiviteter som marknad, konstruktion och tillverkning måste genomgå för att produkten skall 
transporteras från planering till produktionsstart. En presentation av de olika faserna följer 
nedan. 
 

 
Figur 5. Den allmänna utvecklingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger (2003). 

 
o Planering - I den här fasen startas hela projektet upp, projektet får ett godkännande att 

påbörjas samt en förståelse fås för vilket problem som skall lösas. Användarens behov 
skall identifieras vilket görs genom intervjuer, fokusgrupper och observationer. Listan av 
behov inkluderar gömda behov, behov som användaren inte visste fanns, problem de 
accepterar utan att ifrågasätta samt de självklara behoven. Baserat på användarbehov och 
genomgång av konkurrerande produkter fastslås en produktspecifikation innehållandes val 
av marknad, vad produkten skall uträtta samt att en redogörelse för de risker som kan 
uppstå vid det fortsatta utvecklingsarbetet. Efter det att preliminära produktkoncept har 
genererats kan ändringar komma att görs i specifikationen. En del av planeringsfasen och 
fastställande av specifikationen är även utförande av en analys av konkurrenternas 
produkter. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

 
o Konceptutveckling - Då produktspecifikationen är fastställd påbörjas arbetet med att 

generera olika koncept. Ett koncept beskriver en produkts form, funktion och egenskaper. 
Utgångspunkt vid konceptutveckling är de funktionskrav som ställts upp i 
produktspecifikationen. För att få fram konceptförslag kan olika kreativa metoder, som till 
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exempel brainstorming, tillämpas. Därefter följer utvärdering av de lösningsalternativ som 
genererats och det koncept som uppfyller kraven från produktspecifikationen bäst väljs ut 
för fortsatt utveckling och testning under de kommande faserna. Företag kan också ta 
hjälp från användaren för att få dennes åsikter. I vissa fall fattas beslut om att gå vidare 
med fler konceptförslag då det kan vara svårt att välja ut endast ett koncept. I slutet av 
konceptutvecklingsfasen tas beslut om en detaljerad utvecklingsplan vilken inkluderar 
nödvändiga resurser och utgifter samt ett schema för olika milstolpar under projektets 
gång. Under de två första faserna bör det parallellt arbetats fram en ekonomisk analys 
innehållandes utvecklingskostnader, tillverkningskostnader och säljpris. Figur 6 visar en 
detaljerad bild av konceptutvecklingsfasen. (www.rqriley.com) 

 

 
Figur 6. Konceptutvecklingsfasen i detalj (www.rqriley.com) 

 
o Systemkonstruktion - Vidareutveckling av de framtagna koncepten. Här bestäms hur 

produkten skall delas upp i delsystem och komponenter samt hur det slutliga schemat för 
montering skall se ut. Vid den här fasens avslutande skall det finnas en 
funktionsspecifikation, geometrisk layout för produkten i form av en ritning, datamodell 
eller fysisk modell samt ett flödesdiagram för monteringen.(Ulrich & Eppinger, 2003) 

 
o Detaljkonstruktion - Sammanställning av komplett ritningsunderlag, materialval och 

toleranser för samtliga komponenter i produkten. Även de standardkomponenter som skall 
beställas från leverantörer skall under den här fasen fastställas. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

 
o Prototyptestning - Företag nyttjar ofta två olika typer av prototyptestning. Först 

genomförs så kallad alfatestning. Prototypen har då samma, mått och materialegenskaper 
som är tänkt för den slutliga produkten, men är inte tillverkad med samma process som 
skall användas vid produktion. Alfatestning görs för att se om produkten fungerar som den 
skall och att den uppfyller kund- samt användarkrav. Därefter följer betatestning där 
produkten är tillverkad med den tänkta produktionsmetoden men däremot inte monterad 
med den planerade monteringsprocessen. Noggranna tester görs internt samtidigt som det 
även testas externt. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

 
o Produktionsstart - Vid produktionens uppstart är tempot jämförelsevis lågt och tid finns 

för att rätta till fel med exempelvis leverantörer, tillverkning och montering. Personalen 
försöker organisera sig och produktionsteamet tränas i att hitta ett effektivt sätt för 
montering av produkten. (Ulrich & Eppinger, 2003) 

6 Användaren  
En användare beskrivs som en individ som för en speciell anledning interagerar med en 
produkt under dess användningsfas. Om fokus skulle läggas på att konstruera en produkt för 
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genomsnittsanvändaren kan konsekvensen bli att produkten inte passar någon användare 
eftersom genomsnittsanvändaren inte existerar, varje individ är unik. Att utveckla produkter 
som passar många individer kan ses som en utmanande uppgift. För att underlätta uppgiften är 
det därför viktigt är att definiera en användargrupp och dess behov i ett tidigt skede av 
utvecklingsarbetet. (Janhager, 2005) 

6.1 Varför involvera användaren i utvecklingsprocessen? 
Fördelarna för ett företag som låter användaren ha en roll i utvecklingsprocessen är 
betydande. För att kunna utveckla framgångsrika produkter med hög träffsäkerhet på 
marknaden krävs att produktutvecklarna känner till den tänkta användaren, dess behov och 
krav. För att identifiera dessa behov krävs aktiviteter under utvecklingsprocessen där 
användaren är involverad. Många ingenjörer koncentrerar sig för mycket på tekniken under 
produktutvecklingen vilket leder till att användarens behov och krav prioriteras bort. Det finns 
starka indikationer som visar att desto närmre användaren produktutvecklingsorganisationen 
arbetar desto större är sannolikheten för en framgångsrik produkt. (Holt, 1989) 
 
Nedan presenteras ett antal anledningar till att arbeta användarorienterat.  
 
o Mer differentierade produkter - Med användarinvolvering ökar möjligheten till att 

utveckla mer differentierade produkter med unika egenskaper och bättre kvalité för 
användaren. Med den ökande konkurrensen på marknaden är detta viktigt för att kunna 
mäta sig med sina konkurrenter. Det gäller för företagen att kunna utveckla produkter för 
den snabbt växlande marknaden. (Tisell m fl, 1992) 

 
o ”Gruppknäpp” - Om en produktframtagningsgrupp arbetar helt utan externa åsikter och 

synpunkter kan gruppen drabbas av ett fenomen kallat ”gruppknäpp”. Deltagarna sluter sig 
inom sin grupp, tror sig vara osårbara, oändligt starka och tappar kontakten med 
verkligheten. En annan nackdel med en sluten grupp är att deltagarna arbetar så pass 
självständigt att de enbart ser till sina egna lösningar och detaljer. För att undvika 
företeelser av detta slag är det viktigt att medlemmarna vänder sig till externa användare 
och ser till deras krav. (Tisell m fl, 1992) 

 
o Snabb support - Förhållandet mellan användare och produkt förbättras eftersom det finns 

en relation dem emellan redan innan produkten har lanserats på marknaden, vilket sedan 
leder till en snabb support för produkten när den kommer ut (Alam, 2002). Holt (1989) 
menar att det finns starka indikationer på att desto närmare användaren arbetar de som 
utvecklar produkterna desto större är sannolikheten för en lyckad produkt. 

 
o Trygghet - Genom att ta hänsyn till användarens åsikter vid utveckling av produkter tas 

mindre risker i utvecklingsarbetet eftersom användarens krav och önskemål har 
identifierats på ett tidigt stadium. Utvecklarna känner en större trygghet vid framtagningen 
av produkterna i och med att de har fått bekräftelse av användaren angående vad som 
efterfrågas. Användarens åsikter ligger som grund och osäkerheter är lättare att klara av 
samt träffsäkerheten på produkterna ökar. Även andra delar av företaget såsom säljare och 
marknadsförare kan dra nytta av användarinvolvering. Vid lansering kan deras farhågor 
för misslyckande minskas i och med att de vet att användaren har efterfrågat produkten i 
fråga. (Mullins & Sutherland, 1998) 

 
o Reducerad utvecklingstid - Användning av metoder som engagerar användaren kan 

reducera den totala utvecklingstiden. Många av metoderna tillämpas i början av processen 



Teoretisk referensram 

14 

vilket har till följd att stor del av utvecklingsresurserna nyttjas i projektens början. Det 
finns då tid till att göra ändringar i god tid innan produktionsstart och felen på den färdiga 
produkten minskar. Förmågan att uppfylla användarens krav ökar. (Tisell m fl, 1992) 

 
o Säkrare målprissättning - Användarinvolvering i början av en utvecklingsprocess är 

viktigt för att kunna sätta ett korrekt målpris på produkten som skall tas fram. Målpriset är 
det pris som företaget förväntar sig att användaren kan betala. Viktigt är att priset baseras 
på realistiska användarundersökningar och skall definieras tidigt i processen. Tanken med 
målprissättning är att få in ett utifrån- och intänkande istället för tvärtom och börja utanför 
företaget och samla information. Motsatsen är att utveckla någonting och därefter tala om 
för användaren att såhär är det, kom och köp. (Tisell m fl, 1992) 

6.2 Varför inte involvera användaren i utvecklingsprocessen? 
I litteraturen (Janhager, 2005, Bjerhammar, 2000) finns även argument till varför användaren 
inte skall involveras i utvecklingsprocessen. Dessa presenteras nedan. 
 
o Svårt att göra alla nöjda - Har användaren många olika krav angående en och samma 

produkt kan det vara svårt att gå alla till mötes. På samma sätt gäller om målgruppen är 
bred trots att kraven är få.  

 
o Övergången - För ett företag som skall börja arbeta mer användarfokuserat och inte gjort 

det tidigare krävs en del förändringar. Produktutvecklingsprocessen måste anpassas så att 
tid avsätts för metoder för användarinvolvering. Resurser måste till för att kunna 
tillgodose de krav användaren levererar och företaget måste utveckla rutiner för hur den 
informationen användaren ger skall hanteras.  

 
o Stora investeringskostnader - De produktutvecklingsprojekt, som planeras till följd av 

användarens önskemål kan innebära stora investeringskostnader. Vilket kan leda till att 
företagets framtida strategiplaner påverkas.  

 
o Oinsatt användare - Det som kan vara en fördel lika väl som en nackdel är att användaren 

ofta inte är insatt i utvecklingsprojekten på samma sätt som de anställda på företaget. De 
har inte kunskap om vad som är möjligt att utveckla samt vad det får för konsekvenser. 
Detta kan i vissa fall ses som gynnsamt eftersom det inte finns något som begränsar 
kreativiteten men även som en nackdel då förslagen som genereras kan vara svåra att 
implementera.  

6.3 Att känna användaren  
Enligt Holt (1989) är det av stor vikt vid utveckling av produkter att känna sina användare och 
kunna dela in dem i segment. Risken är annars att produkterna utvecklas i fel riktning och mot 
fel typ av slutanvändare. Ett stort antal personer som arbetar med utveckling tror sig veta att 
de känner sina användare väl. Ställs frågan om vilka företagets typiska användare är vet 
många dock inte svaret. De är upptagna med interna arbetsuppgifter och vet inte varför, hur 
eller vilka som använder företagets produkter. Istället för interaktion med användaren används 
mycket av tiden till att utveckla olika tekniska funktioner. Ofta har säljarna och de som 
arbetar med kundservice på ett företag bra kontakt med användarna, men de har inte alltid 
intresset och tiden att upptäcka samt rapportera identifierade krav och önskemål vidare till 
utvecklare och konstruktörer. (Holt, 1989) 
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För att förstå användaren menar Isensee m fl. (2002) att utvecklarna och konstruktörerna 
måste vara insatta i hur användaren använder produkten, användarens miljö och vilka problem 
de erfar. Bjerhammar (2000) menar på att det ibland kan uppstå en ond cirkel där användarna 
inte vet hur de skall formulera sina behov i tekniska termer. Detta, menar hon, får följden att 
konstruktörerna samt utvecklarna kommer med sina egna idéer varpå användarna känner sig 
förbigångna vilket stärker deras tro på att deras krav såväl som önskemål måste formuleras i 
tekniska termer och så kan det fortsätta.  

6.4 Användartillfredställelse 
Målet med att lokalisera användarens krav såväl som önskemål är inte bara att göra dem nöjda 
utan även att överraska så att användaren köper just den produkten och även rekommenderar 
den vidare till andra. I Kano-modellen, vilken visas i Figur 7, framtagen av professor N. Kano 
går det i grafen att utläsa användarens tillfredställelse från nöjd till missnöjd mot 
produktfunktioner från fullt implementerade till frånvarande. Modellen i figuren visar tre 
grafer vilka representerar basegenskaper, uttalade egenskaper samt omedvetna egenskaper.  

 
Figur 7. Kano-modellen visar användarens reaktion på produkten samt hur väl 

produktfunktionerna uppfylls. (Ullman, 2003) 

 
Basegenskaper refererar till de egenskaper som användaren förväntas skall ingå i produkten. 
Är inte dessa krav uppfyllda i slutprodukten blir reaktionen en besvikelse. Tvärtom är 
egenskaperna uppfyllda kommer användaren inte att reagera utan vara neutral. Uttalade 
egenskaper upplevs linjärt av användaren och desto bättre de är uppfyllda desto bättre produkt 
och nöjdare användare. Krav som användaren inte förväntar sig skall finns på produkten är de 
omedvetna egenskaperna vilka ofta är outtalade och oväntade. Finns de inte på produkten är 
reaktionen från användaren neutral medan om dessa tillagda egenskaper ingår i slutprodukten 
blir användaren glad och överraskad vilket gör att chansen för att produkten skall lyckas på 
marknaden är stor. Basegenskaperna leder ofta till återanvändning hos användaren eller att 
kunden inte omedelbart byter ut produkten. Det som gör att produkten kommer med i 
användarens valsituation är de uttalade egenskaperna och de omedvetna kraven skapar 
möjligheter för användaren att spontant marknadsföra produkten vidare. I början när en 
produkt med innovativa egenskaper först introduceras på marknaden blir användaren 
överraskad och nöjd. På lång sikt förvandlas de omedvetna egenskaperna till uttalade behov 
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och till sist till basegenskaper. För en framgångsrik produkt krävs att alla typer av krav är 
uppfyllda när produkten skall lanseras. (Ullman, 2003) 

6.5 Val av användare 
När ett företag skall involvera användare i utvecklingsprocessen är det ofta fokus på 
tillvägagångssättet men valet av vilka användare som skall deltaga är minst lika viktigt för 
resultatet. Användarna kan delas in i olika grupper utefter olika perspektiv som exempelvis 
krävande eller tekniskt kunnande. I användarinvolvering är även motivationen påverkande. 

6.5.1 Krävande användare 
Att ständigt välja krävande användare med höga krav leder till ständigt förbättrade 
presentationer. Krävande användare är lite mer påfrestande men resultatet är ofta mer givande 
och med användartyper av detta slag kommer företaget ständigt utvecklas och växa istället för 
att stanna upp och tro att allt är perfekt. Krävande användare kan ge viktig information om de 
exakta krav som ställs på produkten samt ge kritik när produkten inte uppfyller kraven. 
(Bjerhammar, 2000) 
 
En typ av krävande kunder är så kallade lead users. Vilka är användare som enligt Herstatt & 
von Hippel (1992) frambringar viktiga behov flera år eller månader i förväg. Om en 
användare bedöms vara en lead user uppfattas dennes önskemål som en indikation på vilka 
produkter och lösningar som kommer efterfrågas även av andra användare i framtiden. 
Genom att välja den här typen av användare kan uppseendeväckande lösningar frambringas, 
vilka för vanliga användare upplevs som något som ligger i framtiden. Lead users kan hjälpa 
företag att utveckla nya innovativa produkter för kommande generationer. De kännetecknas 
genom uppvisande av två egenskaper, den första att de identifierar behov som kommer bli 
vanliga på marknaden, men de identifierar dem månader eller år innan vanliga användare 
träffar på dem. Den andra egenskapen består i att de besitter en förmåga att finna lösningar till 
dessa behov. En lead user utmärker sig genom att uppfylla båda ovan nämnda egenskaper. 
Fördelar med att utnyttja denna typ av användare vid användarinvolvering har visat sig vara 
att man snabbare kan komma fram med nya koncept vilket minskar tiden för den totala 
utvecklingsprocessen samt att kostnaderna blir mindre. (Herstatt & von Hippel, 1992) 

6.5.2 Tekniskt kunnande 
Genom att välja olika typer av användare kan idéerna som genereras ha olika karaktär där 
vissa är mer lämpade för vidareutveckling och andra ses som nya innovationer. Ett sätt att 
skilja på användare är att välja tekniskt förberedda till skillnad från tekniskt oförberedda. 
Beroende på hur insatt användaren är i vilka tekniska möjligheter som finns vid framtagning 
eller vidareutveckling av en produkt kan resultatet se annorlunda ut. En tidigare nämnd studie 
av Kristensson m fl. (2002), visar att idéer från användare som inte jobbar på företaget och 
inte har någon teknisk kunskap var mer kreativa och innovativa än de idéer som kom från 
experter med stort tekniskt kunnande. Att inte ha någon kunskap om de tekniska 
begränsningarna kan till och med stimulera kreativiteten genom att användaren lyckas tänka 
utanför den ”fyrkantiga lådan”. Samtidigt som användare medvetna om de tekniska gränserna 
genererar idéer med högre producerbarhet och som är enklare att implementera. (Kristensson 
m fl., 2002). 

6.5.3 Motivation 
Vid val av användare är det viktigt att utse användare med inre motivation. Vid utförande av 
saker som individen vet representerar något värdefullt för sig själv är hon/han inre motiverad. 
Motsatsen är utförande av något bara för att individen blivit tillsagd att göra på ett visst sätt, 
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då kommer motivationen från utsidan. Genom att skilja på två motsatta typer av motivation 
hos användaren visar det sig att de med inre motivation genererar idéer som är mer 
användarvänliga än de idéer som kommer från dem med yttre motivation. (Kristensson & 
Magnusson, 2005) 

6.6 Nyutvecklig eller vidareutveckling 
Vid framtagning av produkter görs en skillnad mellan en helt ny innovation och 
vidareutveckling av en tidigare produkt. För att ett företag skall vara framgångsrikt krävs 
arbete med båda. Vid nyutveckling utvecklas något som ingen har någon tidigare erfarenhet 
av medan vidareutveckling bygger på fortsatt utveckling av egna produkter vilka det finns 
lång erfarenhet av. (Johannesson m fl, 2004) 
 
Enligt Kristensson & Magnusson (2005) kan en idé värderas utifrån de tre dimensionerna; 
originalitet, uppnått användarvärde samt producerbarhet. Originalitet visar på den innovativa 
dimensionen, användarevärde förevisar hur bra idén löser problemet från ett 
användarperspektiv och producerbarhet betraktar förmågan och enkelheten att producera idén. 
Till exempel kan ett koncept vara utmärkt från användarens synvinkel och en enastående 
innovation men om det inte går att producera kan företaget inte dra någon nytta av konceptet. 
Dock bör förslaget inte kasseras då det kan bli realiserbart i framtiden. (Kristensson & 
Magnusson, 2005) 
 
Genom att använda sig av de tre ovan nämnda dimensionerna kan de två olika typerna av 
innovationer karaktäriseras. I Figur 8 nedan är vidareutveckling av produkter markerad med 
en enkel asterisk (*) och har förhållandevis stor del av både användarvärde och 
producerbarhet medan originaliteten, det vill säga innovationsgraden är låg. För nya 
innovativa produkter, markerad med en dubbel asterisk (**), ligger tonvikten på originalitet 
och användarvärde. Alltså är vidareutveckling av existerande produkter mer producerbara och 
användarvänliga samtidigt som nya innovationer kan vara svåra att implementera och 
producera. (Kristensson & Magnusson, 2005) 
 

 
Figur 8. Visualisering av de tre dimensionerna användarvärde, producerbarhet och 

originalitet samt hur dessa hänger ihop. (Kristensson & Magnusson, 2005) 
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7 Metoder för att involvera användaren  
I detta kapitel presenteras metoder vilka är användbara i en produktutvecklingsprocess för att 
göra den mer användarorienterad. Beroende på var i produktutvecklingsprocessen samt vilken 
metod som väljs skiljer sig informationen från användaren. Att välja korrekt metod handlar 
ofta för företag inte om att välja en specifik metod utan om att sammanställa ett system av 
metoder som kan tillämpas under processens gång. Genom att bemästra ett flertal metoder 
finns möjligheten att välja den som är mest lämplig för det aktuella problemet. Även om 
användning av flera metoder kräver mer tid för träning och applicering så uppnås en bättre 
grund för att hitta problem och behov hos användaren. 
 
Metoderna är användbara i olika delar av produktutvecklingsprocessen. Figur 9 åskådliggör 
en grafisk överblick av de metoder som kommer beskrivas utgående från den allmänna 
utvecklingsprocessen som presenterades innan. Sammanställningen visar även att 
användarens deltagande är som högst under tre faser; planering, konceptutveckling och 
prototyptestning. 
 

 
Figur 9. Översikt av användarmetoder i den allmänna produktutvecklingsprocessen. 

 
Metoder för användarinvolvering kan vara av olika karaktär, en del är mer djupgående medan 
andra är mer av det ytliga slaget. Vad som också skiljer dem åt är på vilken nivå användaren 
involveras. Kaulio (1998) menar att det finns tre nivåer för hur användaren kan delas in 
beroende på vilken roll den har då den interagerar med processen samt i vilken grad 
användaren deltar i utvecklingsarbetet. 
 
o Utveckling för – Produkterna utvecklas med användarens önskemål som utgångspunkt. 

Grunden för hur produkten skall se ut och dess funktioner ligger i information om 
användaren samt modeller på användarens beteenden.  
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o Utveckling med – Produkterna utvecklas enligt ”utveckling för principen”, men med 
denna metod visas även olika lösningar och koncept upp för användaren för att få 
reaktioner och feedback .  

o Utveckling av – Användaren deltar inte bara genom att delge sina problem och krav utan 
deltar även själv aktivt under konceptframtagningsstadiet med att ge förslag och utveckla 
olika lösningar.  

 
Resterande del av kapitlet utgörs av presentationer av de olika metoderna som innefattar en 
metodförklaring samt för- och nackdelar.  

7.1 Observationer 
När det handlar om vidareutveckling av en existerande produkt kan många krav samlas in i 
samband med observationer vid användning av tidigare liknande produkter. Metodens syfte är 
att upptäcka normer, värderingar, tolknings- och kommunikationsmönster som är typiska för 
dem som deltar i observationen. (Svensson & Starrin, 1996) 
 
Observationer är en typ av fältarbete. Insamling av information kan göras på olika sätt och 
vanligast är att befinna sig ute på fältet bland användarna och studera deras beteende vid 
användning av en viss produkt. Metoden används för att identifiera vilka situationer 
användaren agerar utifrån, hur användaren agerar i dessa olika situationer samt vilka 
funktioner på produkten som används respektive inte används. Antingen kan en observation 
göras med användning av företagets egna produkter, men även på konkurrenternas produkter 
för att få inspiration till vidareutveckling av en existerande produkt. (Svensson & Starrin, 
1996) 
 
Observationer kan utföras på olika sätt och nedan följer ett antal exempel på olika 
observationstekniker och vanligt är att tekniker kombineras. (www.enginegroup.co.uk)  
 
o Kulturjakt – Under en intensiv tidsperiod befinner sig den informationssökande på en 

förutbestämd plats och studerar användaren ute i dess riktiga miljö. För att bevara intryck 
och stämning förs noteringar, fotografier tas och eventuellt görs också korta intervjuer. 
Målet är att få inspiration och insikt som kan hjälpa till att stimulera idéer samt få en 
djupare förståelse för användaren.  

 
o Filmning – Filmning kan ge vidare förståelse och uppfattning som i annat fall omedvetet 

kan ha förbisetts. Vid inspelning dokumenteras idéer, handlingar och känslor, ofta med 
stor ärlighet. Tillfällen då filmning kan passa är till exempel rollspel, intervjuer, 
användarstudier och presentationer.  

 
o Skuggning – Vid skuggning spenderas upp till en dag med användaren för att verkligen 

förstå hur personer använder produkten. Till skillnad från till exempel fokusgrupper fås 
vid skuggning en verklig upplevelse av situationer då problem uppstår samt varför och hur 
problem uppkommer. Intressant vid skuggning är lägen då användaren säger en sak 
samtidigt som den gör något annat. 

 
o Etnografisk användarundersökning – Tillämpas för att få en djupare förståelse och insikt 

för användaren. Ett exempel kan vara att flytta in hos en familj för att observera 
användaren i dess naturliga miljö för att avslöja olika livsstilar, beteenden och attityder. 
Även förståelse för olika stämningslägen och stämningar kan utvecklas. 
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Observationer görs tidigt i produktframtagningsprocessen. Innan uppstart av 
konceptutvecklingsfasen görs observationer för att, som tidigare beskrivits, identifiera 
produktegenskaper som skall ingå i produkten och som nedtecknats i en produktspecificering. 
En del av observationsmetoderna kan även tillämpas senare i processen vid testning av 
exempelvis prototyper. (www.enginegroup.co.uk)  
 
Nedan följer några för- och nackdelar med metoden. (Svensson & Starrin 1996, Fangen 2005, 
www.enginegroup.co.uk)   
 
o Genom att studera en användares beteende kan åtskilliga latenta behov identifieras. Behov 

som tidigare inte upptäckts och som kan leda till nya produktegenskaper.  

o Vid observationer kommer den som utför observationen närmare användaren och det som 
sägs kan jämföras med vad som ses i olika situationer. Information som användaren inte 
vill prata om under en intervju kan upptäckas. 

• Det är näst intill oundvikligt att genom sin närvaro inte påverka den som studeras. 
Önskvärt är att kunna studera någon utan inverkan och vara en naturlig del av miljön, 
vilket kan vara svårt. 

• En del av observationsteknikerna, exempelvis etnografisk användarundersökning, kan vara 
tidskrävande Då det handlar om att flytta in hos en familj kan det även vara krävande för 
observatören i fråga. 

7.2 Personberättelser 
Personberättelser beskrivs som en kort historia om en användare, vilken är illustrativ och 
passande för projektet. Berättelsen beskriver en persons livsstil, beteendemönster och attityd 
där personen antingen är påhittad eller baserad på en riktig person från en 
marknadsundersökning. För att på ett bättre sätt beskriva personens livsstil kan så kallade 
Mood boards användas. Syftet med en personberättelse är att ge en djupare förståelse för den 
avsedda användaren samt att ge en tydlig bild av slutanvändaren för alla inblandade i 
utvecklingsgruppen under arbetets gång. (www.enginegroup.co.uk) 
 
Framtagning av en personberättelse görs under planeringsfasen och kan sedan användas som 
hjälpmedel under hela produktutvecklingsprocessen. Nedan följer några för- och nackdelar 
med metoden. (www.enginegroup.co.uk) 
 
o Den är användbar vid beslut om produktegenskaper såsom exempelvis färg och form.  

• Om en berättelse med felaktig inriktning framställs kan det leda till att produkten 
utvecklas mot en annan målgrupp än vad som var tänkt från början 

7.3 Användarkartläggning  
Användarkartläggning är en metod vilken ger en visuell bild av den dagliga 
användarerfarenheten av en produkt. En användares dag kartläggs noggrant tillsammans med 
alla de skilda situationer som kan tänkas uppstå. En kartläggning av en användares dag är en 
förhållandevis enkel metod för att lokalisera egenskaper som kan leda till förbättringar och 
nya produktegenskaper. (www.enginegroup.co.uk) 
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Metoden kan användas under planeringsfasen innan framtagning av koncept påbörjas. Två 
fördelar med metoden följer nedan. (www.enginegroup.co.uk) 
 
o Den underlättar förståelsen för användarens avsiktliga och oavsiktliga handlingar.  

o En noggrann genomgång med dokumentation visar på ett tydligt sätt de behov som finns 
hos användaren vilket senare underlättar vid uppställande av kraven i en kravspecifikation.  

7.4 Segmentering 
Den vanligaste innebörden av segmentering är klassificering av kunder. Användarens behov 
varierar ofta och variationen ger både möjlighet och nödvändighet att dela in användaren i 
grupper. För att underlätta arbetet med att möta behoven kan användarna delas in i olika 
segment. Segmenten kan definieras enligt ett antal principer, exempelvis i; demografiska 
uppgifter, bakgrund av olika livsstilar, inkomst, geografisk indelning eller hur de använder en 
produkt. Användare som sammanförs i samma segment skall vara så lika varandra som 
möjligt samtidigt som olikheterna mellan användare i olika segment skall vara så stora som 
möjligt. För att kunna arbeta effektivt med segmentering måste kunskap om användarens 
behov finnas. De egenskaper hos användaren som är relevanta att observera kallas variabler. 
(Söderlund, 1998) 
 
Om nytta skall dras av segmenteringen under projektets gång måste den utföras under 
planeringsfasen. Nedan presenteras några för- och nackdelar med metoden. (Söderlund, 1998) 
 
o Träffsäkrare produkter kan tas fram genom den ökade förståelse som uppdelningen ger. 

o Att ta tillvara på variationen hos användaren, och anpassa sig till den, kan innebära stora 
fördelar gentemot konkurrenter.  

• En situation som kan uppstå är att ett identifierat behov, en livsstil eller bakgrund inte 
passar in i någon av de bestämda kategorierna. När det sker finns en benägenhet att 
förtränga det som observeras.  

• Det finns risk att hänföra en användare till fel kategori vid segmentering.  

7.5 Kulturell sond 
Det finns många metoder för att förstå användarens problematik men ingen som så effektivt 
får fram problemen i en avslappnad naturlig miljö med minimalt störande faktorer som 
kulturell sond. Metoden går ut på att användaren får tydliga instruktioner tillsammans med ett 
kit med olika informationssamlingsredskap som exempelvis dagbok, engångskamera, kartor 
och vykort. Användaren får på egen hand samla information och dokumentera under en viss 
tidsperiod för att sedan återlämna informationen. En extra intervju med deltagarna kan vara 
nödvändig en kortare tid efter start för att kontrollera att deltagarna har förstått och är på rätt 
spår med dokumentationen. (www.infodesign.com.au) 
 
Metoden används i huvudsak tidigt i utvecklingsprocessen. Då den går att forma är den också 
möjlig att använda vid senare prototyptestning och på redan existerande produkter. Nedan 
följer några fördelar. (www.infodesign.com.au) 
 
o Användaren gör allt själv, det vill säga inte tidskrävande för någon på företaget. 

o Användaren störs minimalt. 
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o Problem som annars glöms bort kan komma fram då användaren direkt vid problemets 
uppkomst kan dokumentera situationen.  

o Metoden är att föredra vid testning som sträcker sig över längre tidsperioder. 

7.6 Undersökningar 
Undersökningar används för att samla information eller fråga personer om ett speciellt ämne. 
Metoden består i noga framställning av en enkät där sedan ett representativt urval av 
användare besvarar frågor vid ett speciellt tillfälle. Undersökning kan utföras antingen via 
telefon, Internet, e-post eller under ett möte ansikte mot ansikte. (Ullman 2003) 
 
Undersökningar utförs samtidigt som metoden fokusgrupper, alltså i början av 
produktutvecklingsprocessen och främst under planeringsfasen. Den kan även användas för 
att utvärdera koncept. För- och nackdelar presenteras nedan. (Ullman, 2003) 
 
o Metoden passar väl för insamling av krav på produkter som skall vidareutvecklas eller 

omkonstrueras.  

• Det är en tidskrävande metod.  

7.7 Fokusgrupper 
Under ett fokusgruppsscenario deltar 5-15 utvalda användare och får under ledning av en 
neutral moderator föra en diskussion angående sin uppfattning om en ny eller påtänkt produkt. 
Moderatorn ser till att deltagarna för en fri diskussion runt ämnet och att de inte blir 
begränsade av styrda frågor samt att alla deltagare ges möjlighet att få yttra sin åsikt. 
Meningen är att gruppen tillsammans skall bygga vidare på varandras idéer och associationer 
och komma fram till oväntade förslag. Vid uppvisandet av ett koncept till en grupp görs ett 
försök till att efterlikna vad som händer då en ny produkt släpps på marknaden. (Johannesson 
m fl, 2004) 
 
Metoden fokusgrupper utförs i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen, främst under 
konceptutveckling, men även under planeringsfasen. Dels som hjälp för att generera nya idéer 
och lösningar och dels även då en användares reaktioner på olika utföranden av produkten 
skall undersökas. Till hjälp bör då finnas skisser, enklare fysiska modeller eller datormodeller. 
(Johannesson m fl, 2004) 
 
Nedan presenteras några för- och nackdelar med metoden. (Johannesson mfl 2004, McIntyre 
& McQuarrie 1986) 
 
o Genom att deltagarna bygger vidare på varandras associationer och idéer kan synpunkter 

och förslag komma fram som eventuellt skulle förbises vid intervjuer med enskild person.  

• Metoden är inte lika omfattande som till exempel en marknadsundersökning med enkäter 
där flera kunder och kundföretag deltar. 

• Den kan uppfattas som mer komplicerad för de som undersöker än vanliga intervjuer, 
telefonundersökningar och undersökningar på Internet eller via e-post. 
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7.8 Intervjuer 
En intervju är en form av samtal mellan en intervjuare och en respondent med syftet att samla 
in information. Intervjuer kan delas upp i två olika typer, kvalitativa och kvantitativa. 
Kvalitativa intervjuer har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder, medan 
vid utförande av kvantitativa intervjuer är målet att bestämma omfattningen av på förhand 
identifierade företeelser, egenskaper och innebörder. Vikigt vid kvalitativa intervjuer är att 
intervjuaren är kunnig och inte ställer ledande frågor. (Svensson & Starrin 1996) 
 
Intervjuer används vanligtvis i projektets början innan konceptgeneringsfasen tar sin början. 
Intervjuer kan även tillämpas senare i processen, exempelvis då konceptförslag skall 
utvärderas. (www.enginegroup.co.uk) 
 
Nedan följer några för- och nackdelar med metoden. (Svensson & Starrin 1996, 
www.enginegroup.co.uk) 
 
o Det är en gynnsam metod för att avslöja det okända.  

o Effektiv metod för att nå användare som vid en fokusgruppsdiskussion skulle intagit en 
tystare roll. 

• Metoden kräver stor förståelse för respondentens krav, beteende, behov samt problem.  

• Den kan vara tidskrävande, både på det empiriska planet och när det gäller bearbetning. 
Varje intervju måste noggrant förberedas och gott om tid bör avsättas för intervjun. En 
stressad och nervös intervjuare kan påverka resultatet. 

7.9 Användaridealiserad design 
Användaridealiserad design är en metod för att involvera användaren i framtagningsarbetet av 
design och konstruktion. Ett antal utvalda användare från en bestämd målgrupp tillsammans 
med utvecklare från företaget sitter ner under en brainstormingliknande session och genererar 
idéer och lösningar. Det primära syftet är inte att frambringa krav på produkten utan att locka 
fram idéer från användarna. Önskvärt är att deltagarna ignorerar existerande produkter och 
eventuell genomförbarhet av nya produkter. (Kaulio, 1998) 
 
Det här är en metod som används under konceptutvecklingsfasen. Nedan följer för- och 
nackdelar med metoder. (Kaulio, 1998) 
 
o I och med att användaren under sessionen inte skall ta hänsyn till några begränsningar är 

ofta de idéer som genereras mycket kreativa vilket kan leda till nya innovationer.  

• Att arbeta utan begränsningar kan bidra till att de uppslag som kommer fram kan vara 
svåra att implementera.  

7.10 Betatestning 
Metoden betatestning går ut på att under en testperiod får externa testare tillgång till en 
fungerande prototyp av den tänkta produkten och lämnar parallellt med användandet, 
alternativt efter avslutad testperiod, feedback på produkten. Även observationer kan utföras 
för att se hur prototypen fungerar i sin tänkta miljö. Betatestning har som mål att bedöma om 
produkten fungerar som den skall utifrån de uppställda kraven. (Kaulio 1998, Ullman 2003) 
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Metoden tillämpas i den senare delen av produktutvecklingsprocessen under den fas som 
heter prototyptestning. Rekommenderat är att ytterligare metoder för att samla in användarens 
åsikter används eftersom betatestning kommer in så pass sent i utvecklingsprocessen. Nedan 
följer för- och nackdelar med metoden. (Kaulio, 1998) 
 
o Problem och fel upptäcks samt kan rättas till i prototypstadiet istället för att upptäckas vid 

lansering. 

o Prototyper ger en djupare förståelse för produkten än beskrivande textdokument och 
skisser. 

• Metoden kräver att ett visst antal prototyper tillverkas vilket innebär utgifter.  

8 Från användarkrav till produktegenskaper 
Att samla in användarkrav är viktigt men den efterföljande behandlingen av informationen är 
minst lika viktig. Området sträcker sig utanför frågeställningen men är betydelsefullt för att 
användarinvolveringen skall få någon slutlig effekt. Om användarkraven samlas på hög är 
insamlingen förgäves men om informationen kan översättas till produktegenskaper kommer 
kraven på ett naturligt sätt följa produkten under utvecklingen. Det resulterar sedan i att 
produkten i slutet har de egenskaperna som motsvarar kraven.  
 
Det finns olika sätt att gå tillväga vad gäller översättningen från den insamlade 
användarinformationen till praktiska produktkrav. Författarna har valt att presentera ett avsnitt 
av metoden QFD, Quality Function Deployment då den på ett tydligt sätt visualiserar olika 
beroenden. 

8.1 Allmänt om QFD 
QFD, ibland även kallad kundcentrerad planering, är en metod som omsätter kund- och 
användarönskemål till tekniska krav. Översättningen görs med hjälp av matriser, vilka har 
som fördel att på ett tydligt sätt visa sambanden mellan de ställda kraven och de egenskaper 
som uppfyller dem. QFD skall främst ses som ett kommunikationshjälpmedel i 
produktframtagningsprocessen för att höja kundtillfredsställelsen. Arbetssättet används för att 
på ett smidigt sätt sammanställa alla insamlade krav för att sedan se om produktens 
egenskaper uppfyller kraven. Metoden kan även användas för att utvärdera konkurrenter. 
(Andersson, 1991) 
 
En komplett OFD består av fyra olika delar; produktplanering, produktutformning, 
processutformning samt produktionsutformning. Vanligt är att användare av metoden inte 
utnyttjar alla de fyra delarna utan enbart den första delen, produktplaneringen vilken utgörs av 
ett såkallat kvalitetshus. Se Figur 11. Som tidigare nämnts ligger fokus på just denna del 
eftersom den är viktigast för själva produktutvecklingen.  
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Figur 10. Kvalitetshuset och dess olika delar vilket utgör grunden till QFD 

8.2 Kvalitetshusets olika delar 
Som Figur 10 visar består produktplaneringens kvalitetshus av sex stycken olika delar; 
användarkrav, produktegenskaper, sambandsmatris, konkurrensjämförelse, målvärden samt 
korrelation.  
 

Användarkrav 
Först och främst ställs användarens krav och önskemål upp men det finns även andra 
krav som anses vara lämpliga att ta med i produktplaneringen men som inte kommer 
från användaren. Det kan till exempel vara säkerhetskrav, energiförbrukningskrav 
eller andra typer av miljöregler.  
 
Produktegenskaper 
I detta fält översätts användarkraven till produktegenskaper, vilket är en beskrivning 
av produkten i tekniska termer. Viktigt är att dessa termer går att mäta föra att sedan 
kunna verifiera att de uppfyllts. 
 
Sambandsmatris 
Här ställs de eventuella sambanden upp som finns mellan användarkraven och 
produktegenskaperna. Ett samband kan vara antingen starkt, medium eller svagt och 
visas grafiskt med hjälp av olika symboler. 
 
Konkurrensjämförelse 
I detta fält kan företaget se vilka fördelar respektive nackdelar det har i förhållande 
till sina konkurrenter när det gäller de uppställda kraven. 
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Målvärden 
En annan del av produktplaneringen är att sätta upp målvärden för produkten vilket 
görs i källaren på kvalitetshuset. Målvärdena på produktegenskaperna skall sättas 
upp med hjälp av användarönskemålen och sambanden mellan dem 
 
Korrelation 
Vanligt är att de olika produktegenskaperna är korrelerade till varandra, ändring av 
en egenskap till det bättre kan medföra en försämring för en annan. Fältet underlättar 
val av olika produktegenskaper och ökar förståelsen för dess samband. Med grafiska 
symboler visas om egenskaperna påverkar varandra antingen positivt eller negativt.  

8.3 Kvalitetshuset i praktiken 
Produktplanering med hjälp av sitt kvalitetshus gör det lätt att visuellt hitta eventuella 
samband eller relationer av olika slag. Valmöjligheten finns att själv bestämma hur mycket av 
huset som skall tas med beroende på vilken information som önskas få ut. Figur 11 visar ett 
exempel på ett kvalitetshus där sambanden mellan krav och egenskaper samt hur 
konkurrenterna förhåller sig till kraven blir tydliga.  

 

 
Figur 11. Kvalitetshusets utseende i praktiken med de mer väsentligaste delarna. 

(www.ifm.eng.cam.ac.uk) 

 
Som i exemplet ovan kan kvalitetshuset visa på korrelationer vilket är bra, för om två 
produktegenskaper påverkar varandra negativt skall det uppmärksammas. Upptäckter av detta 
slag är viktiga att göra i början av utvecklingsprocessen så att det inte upptäcks exempelvis 
under prototypstadiet då det ofta är för sent för större förändringar. 
 
Tidigt i processen kan också den konkurrentjämförelse som visas i exemplet ovan göras för 
att se om några användarönskemål kan användas som konkurrensmedel. Upptäcks i 
konkurrentjämförelsen att konkurrenterna inte uppfyller ett krav kan det vara givande att 
försöka uppfylla det kravet och då bli ensam aktör på marknaden med den egenskapen. 
Omvänt om konkurrenterna uppfyller ett viktigt krav från användaren kan det vara läge att 
inspireras av deras tekniska lösning så att den egna produkten uppnår samma prestanda. 
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Huset kan även tydliggöra om användarönskemålet eventuellt inte kommer att uppfyllas. Är 
det då ett krav från användaren som anses viktigt kan det vara lämpligt att produktegenskaper 
tillförs så att kravet uppfylls. Likaså kan det visa att en produktegenskap inte har någon 
betydelse för uppfyllande av kundönskemålen och därför skulle kunna utlämnas från 
produkten. 

8.4 Fördelar med QFD 
o Användarfokus – QFD innehåller alltid kontakt med användare. Hur kontakten ser ut 

varierar men de är alltid med i processen.  

o Jämförelse produktegenskaper och användarönskemål – stöder systematisk analys av 
förhållandet mellan krav från användare och produktegenskaper. 

o Bättre kommunikation inom företaget – information tas in och sprids till företagets olika 
delar.  

o Konsensusbeslut – innebär att det är svårare att motverka ett beslut som redan fastslagits, 
vilket leder till att anställda anstränger sig mer för att genomföra besluten. 

o Strukturerat arbetssätt – matriserna innehåller krav på viss information innan det finns 
möjlighet att gå vidare. Arbetsmoment kan inte glömmas bort och arbetet blir mer 
strukturerat.  

o Prioritering – med hjälp av QFD fås en indikation på vilka de svaga områdena är och 
därmed en vetskap om vilka förbättringar som kan göras för att öka 
användartillfredsställelse. 

o Dokumentering – arbetet som utförs dokumenteras vilket även medför spårbarhet och att 
kunskapsbasen i företaget byggs upp. 

o Träffsäkrare produkter – bidrar till färre fel på nya produkter vid lansering eftersom 
ändringar kan göras tidigare i produktutvecklingsprocessen. 

8.5 Nackdelar med QFD 
Även svårigheter med användning av metoden finns. En av de främsta är att den är mycket 
tidskrävande och innebär stora förändringar i ett företags arbetssätt. De måste hitta ett 
strukturerat sätt för insamling av krav och önskemål från användaren. I början då det vid 
användning finns brist på erfarenhet kan till exempel matrisen bli för stor och ohanterlig. 
Viktigt är att kunna avgränsa sig till att bara de viktigaste kraven kommer med.  
 
En annan nackdel är bristande stöd från ledningen. Om ledningen inte ger sitt stöd kan det 
leda till att även andra delar av organisationen tappar intresse. Konsekvensen blir då att 
användningen av QFD inte får de resurser som krävs föra att den skall fungera på ett 
framgångsrikt sätt.  
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NULÄGESANALYS PÅ SILVA 

Denna del av rapporten presenterar en nulägesanalys om Silvas arbetsmodell samt deras 
arbetssätt vilken ingår som en del av den empiriska studien som genomförts. Som avslut 
presenteras författarnas egna uppfattningar som erhållits under arbetets gång. 

9 Produktutvecklingsprocessen 
Silvas utvecklingsprocess är framtagen för de mer komplexa marina produkterna vilka innan 
år 2005 var en del av företaget. Denna utvecklingsprocess upplevs komplicerad för de 
produkter som innefattas av Silva efter avknoppningen. Med tiden har det resulterat i att 
utvecklingsgruppen tagit fragment som de anser vara lämpliga och format en egen provisorisk 
process. Se Figur 12.  
 

 
Figur 12.  Den provisoriska produktutvecklingsprocess som Silva arbetar efter idag.  

 
Processen är en flödesprocess med faserna; Idé, Kvalifikation, Definition, 
Budgetuppskattning, Projektplanering, Projektstart, Koncept, Utveckling, 
Produktionsimplementering, Lansering, Produktion, Serieleverans och slutligen Stängning. 
Under processen finns också kontrollpunkter där antingen verkställande direktören (VD) eller 
kategorifunktionerna (CM) är beslutsfattande. Om Idé är fas ett så finns det också en fas noll i 
vilken kategorichefen tillsammans med kategoriansvarig lägger upp en strategisk plan för de 
kommande tre åren. Planen innefattar generellt vilken riktning företagets skall röra sig i 
produktmässigt. 
 
Produktutvecklingsprocessen baseras på en 18 månaders cykel vilken börjar i september 
månad. Fas noll som tidigare nämnts ligger utanför den tidsperioden. Utvecklingsavdelningen 
har ansvaret för produkten genom hela processen trots att en del av faserna innebär 
övervägande arbete utanför utvecklingsavdelning hos exempelvis produktions- och 
säljenheterna. 
 
Utvecklingsprocessen innehåller ett antal dokument. De för examensarbetet mest intressanta 
dokumenten presenteras nedan. 
 
PQF  Project Qualification Form Utgör starten för ett nytt projekt. Innehåller 

överskådlig förklaring av idén samt projektets 
potential, affärspartners, nödvändiga investeringar, 
tekniska möjligheter, konstruktionsalternativ och 
nödvändiga resurser. Vid beslutsfattande om en PQF 
skall godkännas tittas det främst på tillgivenheten till 
Silvas strategi, vinstpotential, risker, tillgängliga 
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kompetenser samt hur planeringen för projektet i 
förhållande till andra projekt ser ut.  

 
PDD  Project Definition Document Utgör ramen för vad som skall ingå i projektet. En 

grov teknisk specifikation och de grundläggande 
kraven fastslås. Exempelvis krav på design, funktion, 
utförande, miljö och pris ställs upp. 

 
PP  Project Plan Ingår i PDD:n. Utgörs av en grov tidsplan samt 

beskrivning av resurser i projektet. Tillgängliga 
resurser tilldelas olika aktiviteter och en avstämning 
gör att planeringen stämmer med önskade slut- och 
startdatum. 

 
PSD  Product Specification Document  Detaljkrav för projektet ställs upp inom ramen av vad 

som bestämdes i PDD:n. Här ingår till exempel en 
komplett materialspecifikation samt ritningsunderlag. 
Detta är ett levande dokument där ändringar kan 
göras under projektets gång.  

 
PMD  Producst Minutes Document Mötesprotokoll som görs vid avstämningspunkterna. 

Innehåller anteckningar angående projektet, beslut 
som fattats, detaljerad tidsplan samt en riskplan.  

 
Då den ursprungliga processen inte är optimal i förhållande till produkterna samt att 
utvecklingsgruppen inte är nöjd med den, har beslut tagits att en förändring måste ske. 
Utvecklingsavdelningen arbetar aktivt med att på egen hand strukturera om 
utvecklingsprocessen så att den skall passa både produkterna och företaget. Examensarbetet 
utgör en del av detta arbete.  

10 Uppfattningar om arbetsmodell och arbetssätt 
Inom utvecklingsavdelningen skiljer sig uppfattningarna om företaget har en 
produktutvecklingsprocess och i vilken grad denna följs i varje projekt. Någon anser att det 
inte finns en modell att följa medan en annan tycker motsatsen; det vill säga att det finns en 
tydlig modell och att den följs. Alla är dock överens om att det kan variera i hur djupt in i 
modellen arbetet går då projekten är av olika art. Vid framtagandet av en helt ny produkt där 
företaget äger både den tekniska lösningen och formspråket följs modellen noga och 
dokumentationen är viktig. Däremot genomförs inte alla steg eller all dokumentation då en 
befintlig produkt skall få mindre justeringar. Det upplevs också att det finns utrymme att 
förändra processen längs vägen vilket ger flexibilitet i arbetet.  
 
Kategoriansvarig tycker att dagens arbetssätt är för komplext för den verksamhet som bedrivs. 
Dock resulterar ofta försök att få modellen mer passande i att exempelvis steg eller 
dokumentation adderas istället för subtraheras. Han anser också att det är en stor omställning 
att ändra sin arbetsmodell och en extern mentor kan vara nödvändigt för att guida 
utvecklingsgruppen i den nya modellen medan de utför sitt ordinarie arbete.  
 
En av de intervjuade anser att projektmodellen i sig är bra men att arbetet inte är tillräckligt 
avgränsat mot andra avdelningar samt att kommunikationen internt kan bli bättre. En annan är 
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positiv till arbetet och trycker speciellt på möjligheten att diskutera saker samt ta beslut snabbt 
vilket har sin grund i lättillgängligheten och den informella stämningen.  
 
Kategorichefen anser att utvecklingsprocessen haft en vildvuxen dokumentation men att de nu 
fått ordning på den till en relativt bra nivå. Projektdrivmässigt finns en modell som fungerar 
bra men finslipning behövs. Han saknar också ett orsak/verkan-schema som tydligt kan visa 
vad en försening leder till längre fram i projektet. Ett problem är att följderna kommer som en 
dålig överraskning senare vilket i sig får inverkan på slutresultatet.  
 
Verkställande direktören anser att företaget har tre stora svagheter. Det första är att de måste 
bli mer globala istället för att fatta beslut efter den individuella referensramen. Han menar att 
det är ett vanligt problem och finns hos andra internationella företag. Den andra är att 
verifiera kundefterfrågan på ett mer effektivt sätt. Den tredje är att identifiera användaren på 
en global nivå. Dessa tre delar arbetas det aktivt med att förbättra. 

11 Vad styr vilka produkter som skall tas fram 
I detta kapitel presenteras hur utvecklingsavdelningen väljer vilka produkter som skall tas 
fram samt vad som ligger till grund för besluten. Även vad som styr produkternas känsla och 
uttryck beskrivs.  

11.1 Grunder till beslut 
Det är först och främst kategorichefen och kategoriansvarig som tar beslut om att utveckla 
eller vidareutveckla produkter. Ytterst beslutfattande är verkställande direktör. Det finns 
åsikter inom beslutsgruppen att den är något liten. Besluten grundar sig till största delen på att 
idéerna måste följa företagets linje och kategorier, att säljarna ser en marknad för produkterna 
samt den grundläggande ekonomiska aspekten lönsamhet. Ett citat om vad företaget inte skall 
producera lyder: 
 

”De varor som inte driver volym, som inte driver intäkt, som inte pushar varumärket. De 
produkterna ska vi inte hålla på med.” 

 
Under studien kommer det fram att företaget de senaste åren inte har värnat tillräckligt om 
varumärket och producerat en del mindre lyckade produkter. En av de intervjuade uttrycker 
följande angående att Silva tidigare har stått för god kvalité:  
 

”Det gör det generellt fortfarande men man kan inte leverera hur mycket skit som helst och 
speciellt inte hur länge som helst innan folk börjat tröttna.” 

 
Det finns ett mål att företaget skall överleverera det vill säga överraska användaren positivt 
vad gäller kvalité och smarta lösningar. På det sättet kan varumärket stärkas.  
 
Av studien framkommer att det tidvis vid utvecklingscykelns start får krystas fram idéer för 
att ha något att arbeta med. Det händer också att gruppen inte tror på produkten helt men får 
starta projekt ändå i brist på bättre idéer. Samtidigt är besluten om nya produkter alltid 
förenade med en viss risk. Det är svårt att veta om den slutgiltiga produkten kommer lyckas.    
 
Säljarna spelar en speciell roll för utvecklingen. De står nära kunderna och känner till vad 
konkurrenterna har för produkter vilket leder till nya produktidéer vilka förmedlas till 
utvecklingsavdelningen. Det upplevs att säljarna har en något för avgörande roll gällande 
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vilka produkter som skall tas fram. I utvecklingsprocessen finns kontrollpunkter där säljarna 
är med som filter och som arbetet går till idag gäller det för utvecklingsavdelningen att sälja 
in produkterna till dem och övriga företaget. Detta görs dock till viss del spontant utanför 
processen under hela cykeln då företaget är så pass litet att information om produkterna sprids 
utan formella möten.  
 
En annan uppfattning är att säljarna har en bra bild av vad marknaden efterfrågar och att det är 
viktigt att lyssna på marknaden och användaren. Samtidigt tror en av intervjupersonerna att 
företaget inte till fullo skall styras av vad marknaden önskar utan även arbeta på att skapa 
behov. Vidare poängterar han att förutsättningen för det är att användarbehov har upptäckts. 
 
Det finns en önskan om att det redan från projektstart skall finnas en tro på att produkten 
kommer lyckas från alla på företaget. Eventuellt skall också kunderna redan vid det laget vara 
involverade anser någon. Försök har gjorts att få fram vad kunderna vill ha och önskar av 
företaget i syfte att kunna förvekliga så många kundönskemål som möjligt.  

11.2 Produktens känsla 
En gemensam uppfattning är att det är målgruppen som styr vilken känsla produkterna skall 
uttrycka men även gruppmedlemmarnas personliga tycke och smak. En något dyrare produkt 
framtagen för en elitidrottare kan ha större krav på slittålighet och hållbarhet än liknande 
produkt för en mindre krävande användare.  Någon menar att Silvas kärnvärden och vad 
företaget står för skall speglas i utseendet. Ett citat från en av intervjuerna tyder på att kunden 
har större betydelse än användaren.  
 
”Vi försöker skapa attraktiva produkter för våra återförsäljare. Vi har inte riktigt fokus, men i 

grova drag fokuserar vi nog mer på våra kunder än på våra användare.” 
 
I början av utvecklingsprocessen samlas avdelningen och diskuterar sig fram till en tänkt 
målgrupp som produkten skall rikta sig till. Under mötet tas en stereotyp fram som får 
representera målgruppen under utvecklingsarbetet. Det sker ingen dokumentation eller 
gestaltning utan bilden finns i gruppens tankar under arbetets gång. En av de intervjuade 
tycker att de inte har verifierat den bilden så bra som de borde.  

11.3 Strategiska kunder 
Silva har en produktstrategi som innebär att en viss grupp kunder får tala för hela marknaden. 
Företaget har tillsammans med Brunton och Gerber valt ut 18 strategiska kunder till vilka 
företaget försöker producera uppskattade produkter. Om dessa kunder köper produkterna kan 
företaget vara säker på att övriga kunder på marknaden också köper produkterna.  Kunderna 
väljs ut genom att varje företag lämnar in bidrag som sedan filtreras genom en grupp 
bestående av några säljchefer samt respektive verkställande direktör varav en också är 
ansvarig för Fiskars enhet Friluftsredskap. 

12 Användarinvolvering idag 
Kapitlet användarinvolvering idag redogör för hur informationsinsamlingen rörande 
användaren går till på Silva i dag och hur informationen hanteras. Hinder, inställning och 
egna förslag rörande användarinvolvering presenteras också.  
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12.1 Informationsinsamling 
Utvecklingsgruppen anser sig känna sina användare och menar att det finns en relativt bra bild 
av målgruppen som produkten skall rikta sig till. Detta är dock varierande mellan 
produkterna; det vill säga en del produkter har en tydlig målgrupp och andra en mindre tydlig 
målgrupp.  
 
Det är kategorichefen och kategoriansvarig som har ansvaret att läsa av och samla information 
från omvärlden för att komma på det klara med vad företaget skall utveckla. Som tidigare 
nämnts gäller även här att fokus ligger på kunderna och inte användarna.  
 
I dagsläget finns inget steg i utvecklingsprocessen som innebär användarkontakt men det 
finns visioner och önskningar om att en ökad användarinvolvering som kan ge ökad 
träffsäkerhet i produktutvecklingen. En av de intervjuade sammanfattar;   
 

”Men när det gäller slutanvändarna har vi inte riktigt de instrument som vi borde ha för att 
det ska löpa med automatik, det blir mera specialfall med användarna.” 

 
Användarinvolveringen anses ge trygghet i arbetet och speciellt vid den fas då produkterna 
skall säljas in till övriga på företaget. Följande citat kom fram under studien.  
 

”Det är en trygghet i produktutvecklingsfasen att veta att man haft en dialog med den här 
personen och han är verkligen expert och är det någon som ifrågasätter mig kan jag hänvisa 

till den personen” 
 
Företaget har genomfört en del aktiviteter för att inhämta information från användare vilka 
presenteras nedan.  
 
Användarkartläggning 
Under den senaste utvecklingsfasen har en form av användarkartläggning genomförts. För att 
öka förståelsen för produktens användande diskuterade utvecklingsgruppen igenom en 
stereotypanvändares dag steg för steg vid användning av en pannlampa. Från att personen 
gick upp på morgonen till att på arbetet få idén om att ge sig ut och springa till att panlampan 
togs av efter en löparrunda i skogen.   

Sponsoruppdrag 
Företaget har enstaka sponsoruppdrag i vilka de ingår informationsutbyte vad gäller 
produkterna. Ett sådant samarbete är med ett multisportlag men informationen där emellan 
sker väldigt spontant och själva kontakten beror delvis på att en person i laget är intresserad 
av samarbetet menar en av intervjupersonerna. En annan påpekar att det är en viss sorts 
feedback som kommer från sponsorgrupper till skillnad från exempelvis en fokusgrupp då 
motivationen ser olika ut. Motivationsmedel behandlas längre fram i kapitlet 12.6 
Respondenternas idéer och förslag. 

Vänner och bekanta 
En annan variant av användarinvolvering som företaget har använt sig av är en grupp vänner 
och bekanta till anställda vilka har ett intresse i produkterna och den aktiva livsstilen. En av 
de intervjuade anser att dessa användare lätt blir ”köpta” eftersom de får produkterna vilket 
kommer att påverka den respons som kommer fram. Informationen fås spontant från 
användarna. 
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Observationer 
Observationer har också genomförts. Bland annat har en grupp från företaget åkt till en större 
orienteringstävling. Att sitta i skogen och titta på orienterarna i sin rätta miljö ökar förståelsen 
för användaren och produkten anser en av de intervjuade. Vid andra observationer har 
dialoger om produkterna med deltagarna också genomförts. 

12.2 Dokumentation och verifikation 
Den information som framkommit från de användarstudier som har genomförts av Silva 
dokumenteras inte och sprids inte på företaget eller inom gruppen. Användarstudierna ger 
kunskap samt erfarenhet som medarbetarna har för sig själva och tar med sig i sitt eget arbete. 
Som tidigare nämnts genomförs användarinvolveringen utanför utvecklingsprocessen vilket 
gör att det inte finns något arbetsmönster eller krav på dokumentation.  
 
Under intervjustudien framkom det att den avsaknad av ett utarbetat tillvägagångssätt, vad 
gäller användarönskemål, resulterar i att användarkraven inte speglas i kravspecifikationen. 
Det i sin tur gör det omöjligt att under utvecklingens gång verifiera att man är på rätt väg.  

12.3 Nya innovationer 
Det finns blandade åsikter angående den informationen, som fås från användarna idag, leder 
till nya innovationer, nya produkter eller förbättringar av produkter. En av de intervjuade 
tycker att det finns en generell övertro till marknadens förmåga att bidra till nya idéer som är 
lämpliga för företaget. En annan anser att informationen från användaren skulle kunna 
utvecklas och på så vis bli mer nyttig för företaget. Dessa två åsikter rör endast kompletta 
idéer som kommer in till företaget.  

12.4 Inställning 
När det kommer till att involvera användarna i utvecklingsprojekten är inställningen 
gemensamt positiv bortsett från någon som är skeptisk till vad det verkligen kan ge. Någon 
tror att det kräver en hel del arbete men även att det kan vara svårt att få ut informationen och 
behandla den på ett nyttigt sätt. Även funderingar om att användaren skall ta över och 
integreras för mycket i arbetet finns. Nedan följer ett citat från kategoriansvarig vilken anser 
att det är ett bra hjälpmedel till arbetet. 
  
”Det är väldigt lätt att utveckla en produkt utifrån sina egna önskemål och tro att man har 
stenkoll på vad resten av marknaden vill. Så är det oftast inte, vi är trots allt individer.”  
 
Både verkställande direktör, kategorifunktionerna och projektledaren anser att företaget 
arbetar med för lite användarinvolvering och tycker den skall öka.  

12.5 Hinder 
Tid är det som eventuellt kan komma att bli ett hinder vid ökad användarinvolvering. 
Kategorifunktionerna anser att frigörandet av tid, vilket också är pengar, kan vara ett hinder 
men menar samtidigt att de nog inte är något stort hinder om aktiviteterna räknas in i 
budgeten från början. Kategorichefen tror att det handlar om tid och kostnader för logi och att 
transportera människor samt att det kan kännas som att investeringen inte överrensstämmer 
med värdet på det som i slutet kommer ut. Verkställande direktören ser inga hinder men kan 
tänka sig att kategorifunktionen och säljarenheten skulle kunna känna tidspress.  
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12.6 Respondenternas idéer och förslag 
När det gäller egna idéer angående användarinvolvering i utvecklingsprocessen är flertalet 
eniga om att dialoger med fokusgrupper är ett sätt att gå tillväga och nämner att det skall ske 
längs hela processens gång. En del påpekar betydelsen av kontakt med användare i början av 
processen då produktidéer skall tas fram eller utvärderas. Det anses viktigt att ta med olika 
sorters användare eftersom de ger olika respons. Kategorichefen menar att produkter som 
passerar en lead user oftast blir uppskattade hos ordinary users eftersom de förstnämnda 
ställer högre krav. Emellertid anser han att de inte skall nöja sig med det då lead users 
vanligen ser ett nöje i att ordna eventuella fel på produkten själv medan ordinary users 
reklamerar vid liknande fel. 
 
En av de intervjuade anser att motivationsmedlet har inverkan på responsen och har ett förslag 
på tre olika nivåer på användargrupper beroende på motivationsmedel.  
 
Första nivån: De som får pengar av företaget för att testa deras produkter.  
Andra nivån: De som får produkter utan kostnad 
Tredje nivån: De som får köpa produkter till rabatterat pris.  
 
På det sättet blir responsen mer jämn då en person som får ekonomisk ersättning troligen blir 
mer partisk än en som får rabatterat pris.  
 
Det finns också en vision att fokusgrupperna skall innehålla olika användare, i benämningen 
utövare, för att öka bredden på responsen. Exempelvis kan både orienterare, bergsklättrare 
och cyklister dra nytta av en pannlampa och därför bör alla vara representerade. 
 
Några menar att observationer är bra då de ökar förståelsen för användaren och dennes behov 
samtidigt som risken med att individerna påverkas av varandra i fokusgruppen minskar. 
Under studien kom det fram en önskan av att själv använda produkterna i sitt rätta element för 
att få förståelse och känsla för produkterna.  
 
En av de intervjuade anser att återförsäljare naturligt sitter inne med bra kunskap om 
produkterna eftersom de är nära användarna. 
 
Kategoriansvarig har fått på sitt bord att sammanställa en användargrupp som skall utgöra 
företagets användarbank. Sedan kan användarundersökningar genomföras när och hur de 
själva anser att det passar. Han förklarar relationen i citatet nedan.  
 

”Att man kan ha en grupp som man kan vara ganska intim med och som kan vara delaktig i 
processen och då ska de vara med från början. Ta del av resultat och delresultat och känna 

att de har chans att påverka.”  

13 Identifierade svårigheter med användarinvolvering på 
Silva  

Under arbetets gång har tre svårigheter identifierats som kan uppstå på Silva vid 
användarinvolvering. Dessa presenteras nedan: 
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Förändrig tid 
Silva är inne i ett förändringsarbete när det gäller deras utvecklingsprocess. Den befintliga 
skall omstruktureras så att den passar bättre för de produkter Silva utvecklar. Detta kan göra 
det svårare att bestämma var i Silvas utvecklingsprocess olika metoder skall användas och 
även vem som skall ha ansvaret för olika metoder. Även om de flesta är medvetna om att ett 
förändringsarbete är på gång finns ibland en viss tvekan till om ändringar i processen leder till 
något bättre.   
 
Ont om resurser 
Ett projekts livslängd är 18 månader vilket medför att det är ganska ont om tid för 
utvecklingsteamet när projekten drar igång i september. Snabbt måste ett beslut fattas om vad 
som skall tas fram under det kommande året. September till januari är den tid som finns till att 
besluta om en produkt skall satsas på eller inte. Enligt dagens process skall en prototyp vara 
klar till juli och leverans skall ske i december och januari. Detta innebär hög belastning för de 
anställda på utvecklingsavdelningen och det händer att saker inte hinns med. Följden kan bli 
att viktiga detaljer förbises. Detaljer som tidigt i projektet var små kan växa till större problem 
senare i processen. Det kan då ses som ett hinder att lägga till ytterligare en aktivitet, 
användarinvolvering, i processen. 
  
Ingen tidigare erfarenhet av användarinvolvering tidigt i utvecklingsprocessen 
Silva har vid ett antal tillfällen genomfört aktiviteter för att inhämta information från 
användare vilka har presenterats i tidigare kapitel. Dock har det inte gjorts under den första 
delen av produktutvecklingsprocessen utan främst då det redan funnits en prototyp. Det finns 
på företaget ingen tidigare erfarenhet av att blanda in användaren redan under 
idégenereringsfasen. På Silva genereras få idéer utanför produktteamet och idégenereringen 
kan ibland ses som oorganiserad.  Beslut om produktkoncept tas i huset och då lite hänsyn tas 
till användaren finns det risk att utvecklingsgruppen går miste om betydelsefull information.  

14 Författarnas uppfattningar om Silva 
Under arbetets gång har författarna skapat sig en egen uppfattning om företaget, dess kultur 
och inte minst hur arbetet går till. Nedan redovisas några av de faktorer som kan beröra 
problemställningen. 
 
Homogen grupp Utvecklingsavdelningen är en relativt homogen grupp vad gäller kön, 

ålder, bakgrund, religion och intressen.  
 
Snabba beslut Beslut kan fattas snabbt och orsakerna till det är att utvecklingsgruppen 

är liten och sitter tillsammans samt de små projektgrupperna. Närheten 
till varandra och lättillgängligheten gör att mindre möten sker spontant.  

 
Tvärfunktionellt Som företaget arbetar idag är det mer egna initiativ från individer som 

skapar samarbete mellan områden som exempelvis utveckling och 
marknad. I framtiden, som nämnts tidigare, kommer det tvärfunktionella 
arbetet vara mer ordnat i arbetsplanen.   

 
Felanmälan Företaget har en kundsupport dit kunder och användare ringer och 

anmäler bland annat klagomål och fel. Det finns ett registreringssystem 
där det noteras vilken produkt samtalet gällde men inte vad det gällde.  
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Stäng projekten I utvecklingsprocessen är det sista steget att stänga projekten. Det har 
dock framkommit att utvecklarna inte gör det utan lämnar dem öppna. 
Fenomenet blir tydligt i den mapp i databasen där pågående projekt 
samlas vilken blir större och större.   

 
 Under intervjustudien kom det fram att orsaken till detta troligen är att 

utvecklarna är så pass trötta på projektet och produkten. Så när de har 
lämnat över projektet till andra enheter under processens senare delar så 
vill de inte ta upp det igen när det är helt klart. Kategorichefen och 
kategoriansvarig tycker att det borde gå till på ett fördelaktigare sätt med 
exempelvis utvärdering för att lära sig av det just avslutade projektet för 
att blir bättre till nästa cykel.  
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EMPIRI FRÅN ANDRA FÖRETAG 

I denna del av rapporten presenteras hur Electrolux och Haglöfs Scandinavia AB arbetar med 
användarinvolvering. Kapitlen är resultat av genomförda intervjuer. För att få en djupare 
förståelse för företagens arbete redogörs det även för arbetsprocess, företagets synsätt, för- 
och nackdelar med arbetet samt inställningen till användarinvolvering. Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattning av vad Silva kan lära av företaget.  

15 Electrolux 
Electrolux är ett stort internationellt företag med lång erfarenhet från de 90 år de varit aktiva 
som tillverkare av hushållsprodukter. Företaget har mer fokuserat arbetat med 
användarinvolvering sedan sex år tillbaka. Figur 13 visar ett urval av företagets produkter.  
 

 
Figur 13.  Ett urval av Electrolux produkter. 

15.1 Företagets synsätt på användarinvolvering 
Företaget lägger stor vikt i att förstå användaren och anser sig känna sina användare väl. 
Utvecklingen sker med information insamlad från användarna och baseras på god 
konsumentinsikt. På detta sätt lanseras endast produkter som företaget är säkra på kommer att 
sälja, i den mån det går att förutse. Intervjupersonerna upplever det som ett mantra som 
kanaliseras från verkställande direktör ner till dem som konstruerar produkterna. De 
intervjuade upplever att arbetet med användarinvolvering ligger på en lagom nivå men att det 
också finns risk att de lyssnar för mycket på användaren. 

15.2 Utvecklingsprocessen  
Electrolux utvecklingsprocess kallas Product Magement Flow (PMF) presenteras i Figur 14. 
Relevanta faser i processen behandlas i kapitel 15.3.  
 

 
Figur 14.  Electrolux produktutvecklingsprocess, Product Management Flow (PMF) 

 
Produktutvecklingen börjar inte med en färdig idé eller ens en idégenerering utan från början 
är uppgiften att hitta ett produktområde eller marknadsmässigt område i vilken företaget tror 
att de kan utveckla något nytt. Gallringen av vilka idéer eller koncept som till slut blir 
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verkliga produkter sker naturligt i och med bestämda kontrollpunkter under utvecklingens 
gång. Exempelvis kan ett koncepttest göras och utan en viss nivå av acceptans hos användaren 
går projektet inte vidare. 
 
Vid kontrollpunkterna presenteras idén, koncepten eller produkten för ledningen vilka tar 
beslut om projektet skall gå vidare i utvecklingen eller inte. Beslut grundas på bland annat 
resultat från användarundersökningar vilket också presenteras. Även ledningens gemensamma 
erfarenheter tas i beaktande. Vidare finns det avstämningspunkter under hela 
produktutvecklingsprocessen.  

15.3 Faser och metoder 
I delkapitlet faser och metoder presenteras de metoder Electrolux använder vid 
användarinvolvering samt var i deras produktutvecklingsprocess dessa används. Även vilken 
typ av användare klargörs. Se tabell 3. 
 
Den första fasen i produktutvecklingen är Strategic market plan där huvuduppgiften är att 
forma en marknadsplan. Det som undersöks är statistik och marknadsdata. Dessa kan delas 
upp i tre områden. Det första är marknaden och då främst hur hård konkurrensen är samt vilka 
områden det finns konkurrens inom. Även de segment där företaget är marknadsledande 
noteras.  Det andra som uppmärksammas är megatrender, det vill säga i vilken riktning 
samhället är på väg. Slutligen granskas konsumentmöjligheter för att få in information som 
kan leda till en riktning för produkterna. Letandet ger sedan uppslag till ett eller flera områden 
som är lämpliga att satsa på.  
 

Tabell 3. Metoder som Electrolux använder sig av i samband med användarinvolvering i 
utvecklingsprocessen. 

METOD ANLEDNING TYP AV ANVÄNDARE VAR I PROCESSEN 

Marknadsanalys Förstå den 
konkurrensmässiga 
situationen, 
marknadsutveckling, 
trender 

Köps externt av 
marknadskonsulter  

Löpande 

Segmentering För att skapa en 
orientering bland alla 
konsumenter 

Främst statistiska 
analyser på land- eller 
regionnivå 

Förstudie, löpande 
uppdatering 

Hemobservationer Hitta intressanta  
utvecklingsområden 
kopplade till produkterna  

Baserat på 
segmenteringsstudierna 
samt marknadsanalysen 

Konceptfasen 

Intervju Få konsumenternas syn 
på observerade 
problemområden eller 
utvecklingsidéer 

Baserat på 
segmenteringsstudierna 
sam marknadsanalysen 

Konceptfasen 

Fokusgrupper Se ovan - Intervju Se ovan - Intervju Som ovan - Intervju 

Users & attitude Är i grunden en 
segmenteringsstudie,  
se ovan 

Se ovan - Segmentering Se ovan - 
segmentering 

Prototyptestning Se ovan - Intervju Se ovan - Intervju Se ovan - intervju 

Con joint Prissättning Se ovan - Segmentering Konceptutveckling/ 
tillverkningen 
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När områdena har specificerats tar nästa fas i processen vid, Identification of consumer 
opportunities. I den arbetar företaget med etnografiska studier. Detta innebär hembesök hos 
användare där observationer genomförs när de använder produkterna för att hitta nya möjliga 
utvecklingsvägar. I den här fasen används också en metod som kallas segmentering vilken 
innebär att användarna delas upp i olika grupper utifrån olika aspekter som psykografi1 och 
demografi2.  
 
Då företaget har en gedigen samling användarinformation kan det ibland räcka med att göra 
en efterforskning i de redan insamlade fakta för att eventuellt kunna dra hypoteser om 
kommande produktbehov. I detta skede skall också primärutvecklingens områden behandlas 
då exempelvis nya material eller tekniska funktioner kan ha tagits fram.   
 
Efter observationerna i hemmet följer mer kvalitativa metoder för att förstå användarna bättre. 
Vanliga intervjuer av det längre slaget samt fokusgrupper används. Val av metod och nedlagd 
tid på denna fas varierar med vilket område som behandlas. Är området nytt för företaget är 
en metod som kallas user and attitude study aktuell vilken ger en förståelse för användarens 
sammanhang och problemområden. 
 
Det blir ibland iterativt arbete där olika metoder varvas för att komma till en acceptabel 
insiktsnivå. Exempelvis har projektgruppen en huvudteori som de fått genom users and 
attitudes. Utifrån den skapas produktkoncept som med konsumenternas hjälp prioriteras för 
att tillslut bli mer konkreta produktidéer, som värderas av konsumenterna i koncepttester.  
 
Electrolux använder sig av researchbyråer när det gäller kundinvolvering. Dessa utvecklar i 
sin tur nya sätt att arbeta på vilket gör att företagets metoder kan utökas eller ersättas.  
 
Där undersökningsfasen slutar tar konstruktionsfasen Primary development vid i vilken 
tekniska lösningar skall tas fram för produktidén. Parallellt går fasen Concept development i 
vilken marknadssidan bygger konsumentkoncept som sedan testas mot användare för att bland 
annat hitta den rätta prisnivån. 
 
Senare i processens genomförs prototyptestning för att se att användaren kan ta in och hantera 
produkten samt att det identifierade problemet har fått en lösning som faktiskt fungerar. För 
detta krävs bra prototyper. Det kan också handla om att testa olika delar av en produkt, 
exempelvis gränssnittet på en display.  

15.4 För- och nackdelar 
Fördelarna är i huvudsak relevansen i att lyssna på vad användarna tycker. Det upplevs 
positivt att arbeta med konsumentinvolvering, det är ett sätt att lära sig själv hitta på nya idéer. 
Att sitta på kontoret och tro sig ha vetskap om vad som är en bra produkt enligt användaren är 
relativt lätt men det kan dock visa sig annorlunda när saken sedan undersöks, menar en av de 
intervjuade. 
 

                                                
 
1 Beskriver användarens beteende och psykologiska karaktär genom att kartlägga faktorer som exempelvis 
livsstil, värderingar och personlighet. 
2 Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. 
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Den intervjuade menar också på att det kan vara en fallgrop att lägga för mycket ansvar på 
konsumenten i övergången från att inte vara så konsumentstyrt företag till att vara det.  
 
Att ha kontrollpunkter som kräver konsumentbevis kan vara begränsande och 
innovationshämmande i en del fall. Exempelvis kan ett produktkoncept som löser ett problem 
konsumenten inte visste fanns tas fram. När ett koncepttest via en webbundersökning skall 
genomföras kan det vara svårt att nå fram med text och bild så att användaren verkligen 
förstår vad produkten ger. På det sättet kan en produkt som ger en bra ”magkänsla” avskaffas 
på grund av för svaga konsumentbevis.  

15.5 Innovativa och relevanta produkter 
De två intervjuade anser att det på Electrolux finns två saker som styr om det går bra för 
produkten när den skall ut på marknaden. Det första är relevansen det vill säga att användarna 
vill ha produkterna. Det är den enklare delen och själva basen för att ett företag skall få 
någonting sålt och citatet nedan sammanfattar inställningen. 
 

”Vi måste ha relevanta produkter och då måste vi ju veta vad konsumenten vill ha 
uttryckligen eller outtryckligen.” 

 
Det andra är att alla produkter är innovativa och att konsumenten uppfattar att produkten har 
ett värde som inte någon annan kan leverera. Värdet kan vara pengar men även hur produkten 
är att ta på, utseende, känslan och funktion i knappar och reglage med etcetera. Alla 
funktionerna måste stämma. Företaget bedömer att en innovativ produkt som är relevant för 
konsumenterna kommer att bli lyckad.   

15.6 Internutbildning ger förståelse 
Att förstå användaren präglar hela organisationen vilket tidigare nämnts. Det finns en intern 
praktisk utbildning som heter CIP, Consumer Inovation Programe. Den går ut på att personer 
från olika delar av företaget samlas och går igenom alla steg i PMF-processen. Under 
utbildningen leks en förståelse för hur själva processen går till fram. Genom övningar ges en 
ökad förståelse för olika arbetsroller då alla får prova på att vara både teknikutvecklare, 
marknadsmänniska, användare med mera. Utbildningen inkluderar också hembesök hos 
användare.  
 
Det kan vara svårt att förstå och även kännas främmande att konsumenterna skall vara en del 
av produktutvecklingen. Nedan följer ett citat från den intervjuade projektledaren på företaget 
vid en reflektion om användarinvolvering. 
 
”Det kan ju lätt tas emot som ett hot att vanliga människor ska ha synpunkter på ens jobb för 

de som inte förstår värdet i det.” 
 
Intervjupersonerna upplever att CIP ger förståelse av värdet i att involvera användarna och ger 
en ökad förståelse för hur man personligen kan bli mer innovativ.  

15.7 Användaren och kunden 
På Electrolux finns ett stort fokus på användaren, för det är trots allt de som skall köpa 
produkten i slutändan. Mellan företaget och användaren finns dock en återförsäljare det vill 
säga företagets kunder vilka säljarna arbetar mot. Säljarna är involverade i 
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utvecklingsprocessen men inte i första hand i produkters utseende eller egenskaper. Vad 
användarna vill ha eller inte vill ha har redan klargjorts i och med konsumentbevisen som tar 
ett projekt förbi en check point. Säljarna är med i diskussionerna rörande hur en vara skall tas 
till marknaden.  
 
Electrolux har egna säljbolag som arbetar mot kunderna. Då företaget är internationellt spelar 
säljarnas funktion en viktig roll då de ger information om skillnaderna mellan olika länder och 
marknader. En produkt kan mottas på ett sätt här i Sverige men på ett helt annat sätt i 
Frankrike till exempel. Användarundersökningarna genomförs på alla företagets marknader 
för att få så globala produkter som möjligt.  
 
Samma användare kan delas in i två ageringstyper. En användare det vill säga den som 
använder produkten och svarar på frågor vid intervjuer i hemmet samt en shopper som är den 
som skall göra ett val och köpa produkten i butik. Dessa två sidor av en människa skiljer sig åt 
vilket hänsyn måste tas till. Därför har företaget Consumer insight projekt på 
produktutvecklingen men också Shopper insight projekt vilka säljarna använder som 
argument vid kontakt med kunder.  

15.8 Dokumentation och informationsspridning 
Informationen som kommer in från användarna sprids alltid inom gruppen som jobbar med 
aktuellt projekt. Företaget använder sig också av en databas där researchprojekten läggs upp 
med information som namn, vilken typ av metod som använts, antal personer som har 
utfrågats, vilken produkt det gäller och så vidare. Informationen sprids även på de större 
mötena samt vid arbetet kring kontrollpunkterna då ledningen också kan ta del av resultaten. 
Databasen gör informationen tillgänglig för alla parter även de som eventuellt inte är med i 
det aktuella projektet.  

15.9 Insamling ger innovationer 
Insamlingen av användarinformation anses ge nya innovationer men också möjlighet för 
förbättringar till redan existerande produkter. Ett exempel är torktumlaren som stryker. Idén 
till produkten kom från att några suttit ner med människor som tyckte det var tråkigt eller 
tidskrävande att stryka. Problemet drev utvecklingsavdelningen till att ta fram en ny teknisk 
lösning.  

15.10 Verifikation och säkerställning 
För att säkerställa och verifiera att användarens önskemål uppfylls används kontrollpunkterna 
tillsammans med något som heter Uniqe Selling Proposition (USP). Varje produkt skall ha en 
USP och den är en samling krav. Exempelvis är en av företagets dammsugare ”tystast på 
marknaden” vilket är en USP. Det kravet måste sedan hållas genom hela 
utvecklingsprocessen. USP:n skall alltid vara hittad i den användarinformation som samlats 
in. 

15.11 Hinder 
Förutom vanliga hinder, som ekonomiska och tekniska, upplevs företagets traditioner som ett 
hinder att inte involvera användare och ta reda på deras behov. Då företaget har varit 
verksamt i 90 år men endast i större utbreddning arbetat med användarinvolvering de senaste 
sex åren kan det av naturliga skäl ta tid innan hela organisationen är omvänd.  
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De intervjuade upplever att företaget har en annan relation till sina användare i jämförelse 
med exempelvis en mobiltillverkare. Många anser att städning är ett onödigt ont vilket speglar 
sig i användarens krav och intresse för produkten. 

15.12 Motivera användarna 
Motivering av användare sker med ekonomisk ersättning men även det egna intresset för 
produkterna hos användarna. För att vara med i en fokusgrupp ges en ersättning på 400 kr 
vilket är ett standardincitament som researchbyråerna ger.  

15.13 Användbart för Silva 
Följande faktorer anser författarna passande för Silva: 
 
o Strikta beslutspunkter vilka grundar sig på användarinformationen 
o Analyserar och sprider informationen som kommer in. 
o I planeringsfasen hitta områden på marknaden som inte är täckta 
o Testar prototyper 
o Avsatt aktiviteter i utvecklingsprocessen för användarinvolvering 
o Arbetar globalt 

16 Haglöfs 
Haglöfs verksamhet började i en stuga i Dalarna 1914 där Viktor Haglöf sydde upp 
ryggsäckar som han sålde till traktens skogsfolk och bönder. Sedan dess har det hänt mycket 
och idag är Haglöfs Scandinavia AB nordens största leverantör av friluftsprodukter. Företaget 
har 350 artiklar och marknaden täcker Skandinavien men också Europa och Japan.  
 
Målet är att framför allt göra utrustning som fungerar under de mest extrema och krävande 
förhållanden. Företaget har tre affärsområden; Clothing, Footwear och Equipment. 
Användarinvolveringen är något som genomsyrar hela företaget. Figur 15 visar ett urval av 
produkter från de tre områdena. 
 
 

 
Figur 15. Ett urval av Haglöfs produkter.  

 
På Haglöfs är användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen högt prioriterat och det 
anses viktigt att förstå användarbehoven till fullo. Företaget och organisationen förmedlar 
detta igenom sina klart uttalade kärnvärden men också genom att ingen som inte själv är 
seriös och flitig användare av friluftsprodukter anställs inom produktutveckling eller 
produktion. Att involvera användaren i utvecklingsprocessen är ett måste enligt 
intervjupersonen som citeras nedan: 
 

”Ett absolut måste. Man kan inte utveckla produkter i ett vakuum.” 



Empiri från andra företag 

43 

 
Intervjupersonen anser att företaget känner sina användare väl och att de lyckats uppfylla 
användarnas önskemål på en bra nivå. Orsaken till det är mycket kunskap och ett stort intresse 
för friluftsliv hos alla på företaget. 
 
I frågan om företaget arbetar med användarinvolvering på en lagom nivå visar sig en önskan 
om mer tid och resurser för konsumentkontakt i alla avseenden. Det skulle förbättra arbetet 
längs hela vägen från utveckling till lansering. 

16.1 Arbetssätt 
Haglöfs använder sig av en väldefinierad arbetsprocess och tidtabell. (Av sekretesskäl kan den 
inte visas eller förklaras i detalj). Starten på utvecklingsprocessen sker två gånger per år och 
utgörs av ett övergripande strategiskt möte där ledningen, design- och affärsområdeschefer 
deltar. På mötet fastslås den övergripande inriktningen på produktutvecklingen. Där ses alla 
de inkomna idéerna över och eftersom resurserna inte är oändliga måste prioriteringar göras 
det vill säga beslut tas om vilka idéer som skall genomföras respektive vilken prioritet de har. 
Kommande möten blir sedan mer detaljerade med exempelvis produktskisser och 
prisdiskussioner, allt efter processens fortlöpande. 
 
Arbetet med att välja vilka produkter som skall tas fram är en process och ett samarbete som 
börjar på hög strategisk nivå men ansvaret övergår efter hand på affärs- och designcheferna. 
Dessa har sedan som uppgift att ta fram specifika produkter som tillsammans ger en helhet. 
Besluten grundas på tre punkter. Den första är att produkten skall vara rätt för varumärket. 
Den andra är produktens potential vilken innehåller försäljningsvolym och marginal. Den 
tredje rör frågan om företaget förfogar över den produktionsteknik som krävs. 
 
Haglöfs använder Product Lifecycle Management (PLM) vilket är ett datorstöd för att samla 
och synkronisera all information som rör produkterna. Systemet används aktivt under arbetets 
gång och bland annat visas status på projekten, vilken fas de är i, priser på material, 
leverantörer och vem som blivit tilldelad vilket område.   
 
Det är varumärket och företagets kärnvärden samt kultur som skall speglas i produkterna och 
är på så vis det som bestämmer vilken känsla produkten skall utstråla.   

16.2 Användarmålbilden 
Det finns en gemensam bild av användaren under utvecklingsarbetet och intervjupersonen 
anser att den måste vara gemensam för hela gruppen. 
 
Målbilden bestäms genom samarbete men design- och affärsområdescheferna är de som 
driver. Vid besluten tas hänsyn till en lång rad faktorer där några är varumärkets kärnvärden, 
användarens funktionskrav, balans i sortimentet mellan innovativa spetsprodukter och så 
kallade Cash cows3.  
 
 

                                                
 
3 Produkter/tjänster som har stabil försäljning och svarar för majoriteten av inkomsterna. Dessa kan ibland täcka 
mer osäkra produkter som har högre marknadsmässig risk. 
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16.3 Faser och metoder 
På Haglöfs är syftet med användarinvolveringen att leverera innovativa produkter som helst 
skall överträffa konsumentens krav på kvalité och funktion. Det är designers och 
affärsområdescheferna som har det huvudsakliga ansvaret för att samla in information om 
användarna. De metoder som används vid användarinvolvering presenteras i tabellform 
nedan, se Tabell 4.  
 

Tabell 4. Metoder som Haglöfs använder sig av i samband med användarinvolvering i 
utvecklingsprocessen.  

METOD ANLEDNING TYP AV ANVÄNDARE VAR I PROCESSEN  

Fokusgrupper Mycket specifik 
information kan 
kommas åt 

Professionella guider som 
man har ett samarbete med. 
Sammankomster 2 ggr per år. 

I förstudie/konceptfas 
men även vid 
prototyptest och 
färdiga produkter 

”Store check” Trender, koll på 
konkurrenter 

Butiksanställda Förstudie/konceptfas 

Användarveckor Inget är bättre än att 
själv uppleva 

Företagets anställda testar 
produkterna i rätt miljö och 
förhållanden. 

Prototyptest och test 
av färdig produkt 

16.4 För- och nackdelar 
Intervjupersonen anser att en fördel med arbetssättet är att företaget är produktivt i sitt 
utvecklingsarbete. En nackdel är att tiden och resurserna är begränsade för mer innovationer. 
Det blir i slutändan en prioriteringsfråga hur mycket tid som skall läggas på att samla 
information respektive utveckling. 

16.5 Dokumentation och informationsspridning 
Kontakten med användarna genererar information vilken sprids till alla som arbetar med 
produktutveckling genom mötesprotokoll och noteringar. Dessa återspeglar författarens 
tolkning av konsekvenserna för företagets produktutveckling snarare än citat eller statistik 
direkt från exempelvis en fokusgrupp.  

16.6 Insamling ger innovationer 
Den intervjuade anser att användarinvolveringen leder till nya innovationer men förklarar 
också att det inte är en fråga om att uppfylla användarnas önskemål utan mer kunna tolka den 
inhämtade informationen och ge användaren en ny upplevelse.  
 
Haglöfs utvecklar cirka 100 produkter två gånger om året där majoriteten är förbättringar 
antingen i fråga om funktion eller färg och form. Detta innebär att innovationer utgör en liten 
del av arbetet.  

16.7 Hinder 
Tid och resurser upplevs som ett hinder för att inte involvera användaren och att realisera 
dennes behov. Även produktionstekniska begränsningar kan vara ett hinder men dessa kan 
oftast lösa på sikt.  
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16.8 Användbart för Silva 
Följande faktorer anser författarna passande för Silva: 
 
o Haglöfs vänner. Silva kan utveckla sin redan befintliga grupp med extremsportare och 

utnyttja den relationen.  
o Användarveckor. Finns en förfrågan om detta på Silva och ger utvecklaren en bra 

förståelse för produkt och användare.  
o Att anställda har en aktiv livsstil inom friluftsområdet.  
o Användning av PLM- systemet samlar information och är övergripande. 
o En gemensam målbild genom hela utvecklingen. 
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ANALYS 

I den här delen av rapporten länkas teori och empiri samman. I det första kapitlet beskrivs 
olika områden som gjort sig tydliga under intervjuer och observationer där förbättringar kan 
göras för att användarinvolvering skall fungera på ett tillfredsställande sätt för Silva. Därefter 
följer ett kapitel med rekommendationer där författarna presenterar de metoder vilka anses 
passande för Silva.  

17 Utmaningar för förbättring av användarinvolvering 
För att användarinvolvering ska kunna bli en del av Silvas utvecklingsprocess och för att 
uppnå syftet med involvering av användaren rekommenderas företaget att anta nedan 
beskrivna utmaningar. En del av dessa är redan påbörjade men om användarinvolvering skall 
fungera på ett betryggande sätt för företaget rekommenderas fler förändringar kopplade till 
utvecklingsprocessen. 

17.1 Göra användarinvolvering till en del av 
produktutvecklingsprocessen  

Silva har genomfört bland annat observationer i sin strävan efter att få mer kontakt med sina 
användare. Nästa steg blir att i framtagningen av den nya produktutvecklingsprocessen se till 
att användarinvolveringen blir en fast punkt i arbetsmodellen (Holt 1989, Bjerhammar 2000). 
Processen bör innehålla strukturerade uppgifter om när, var och hur inhämtningen av 
användarinformation skall ske. Viktigt är också att fastställa vem som bär ansvaret och är 
drivande samt vilka andra som eventuellt skall vara delaktiga. På detta sätt blir det enklare att 
övergå till att bli mer användarorienterad (Bjerhammar, 2000). Haglöfs och Electrolux har i 
sin utvecklingsprocess avsatt tid för användarinvolvering. Många av deras metoder ligger 
under utvecklingsprocessens tidigare faser. Så tidigt som under planeringsfasen gör båda 
företagen en marknadsanalys för att förstå den konkurrensmässiga situationen samt för att 
hitta områden på marknaden som inte är täckta.  
 
För att resultatet med användarinvolvering ska bli så bra som möjligt är valet av användare 
minst lika viktigt som tillvägagångssättet. Beroende på vad som ska utvecklas kan olika 
användare delta. Idéer från användare utan någon teknisk kunskap är mer innovativa och 
kreativa medan användare som är medvetna om de tekniska begränsningarna genererar idéer 
med högre producerbarhet (Kristensson & Magnusson, 2005). Det kan även vara fördelaktigt 
att ha ett antal så kallade lead users bland sina användare. Denna typ av mer krävande 
användare kan frambringa viktiga behov flera år eller månader i förväg samt att de snabbare 
kan komma fram med nya koncept. Lead users kan vara mycket värdefulla då det handlar om 
nyutveckling i och med att de kan generera innovativa idéer (Herstatt & von Hippel, 1992). På 
Silva är ungefär femtio procent av all utveckling nyutveckling och resterande femtio procent 
vidareutveckling. Följaktligen behövs det både krävande användare samt mer vanliga 
användare vid Silvas val av användare. 

17.2 Utveckla produkter med större träffsäkerhet på marknaden 
Silva har en utmaning i att produkterna är osäkra på marknaden. En hög träffsäkerhet på 
marknaden kräver att utvecklarna känner den tänkta användaren, dess behov och krav (Holt, 
1989). Genom att utvecklarna får bekräftelse redan tidigt under framtagningen av vad 
användarna efterfrågar sprids en ökad trygghet hos utvecklarna (Mullins & Sutherland, 1998). 
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På Silva har just denna sorts trygghet visat sig vid enstaka tillfällen och en vilja finns inom 
företaget att den alltid skall finns där.  
 
Tryggheten i och med bekräftandet från användarna kan infinna sig hos andra delar av 
företaget så som marknads- och säljenheterna vilka också är påverkade av marknadens 
efterfrågan i sitt arbete (Mullins & Sutherland, 1998). 
 
Många metoder för att involvera användaren sker tidigt i utvecklingsprocessen vilket medför 
att eventuella fel kan korrigeras under utvecklingsprocessens inledande faser. Det gör att fler 
krav kan uppfyllas vilket i sin tur ger produkter med högre kvalité. På det sättet kan Silva nå 
sitt mål att överleverera.  

17.3 Hitta balans för kontakt med användare och återförsäljare 
På Silva finns ett stort förtroende för återförsäljare men när det gäller personerna som i 
slutändan skall köpa och använda produkterna är kontakten begränsad. Det är viktigt att 
återförsäljarna är intresserade av produkterna då det är de som köper produkterna i första 
hand. Dock är det också viktigt att samtidigt ha en bra inblick i användarna för att kunna öka 
sannolikheten för framgångsrika produkter. I det pågående arbetet med utformning av 
produktutvecklingsprocessen bör företaget därför sträva efter en balans mellan återförsäljare 
och användare.  
 
Användarinvolvering ger trygghet i utvecklingsarbetet men också stöd då utvecklingsgruppen 
skall sälja in produkterna till företagets egna säljare. Tryggheten kan också stärka säljarna i 
deras arbete med återförsäljarna. På Electrolux har säljarenheten och utvecklingen skilts åt. 
Båda enheterna använder sig i majoritet av användaren som källa i sina respektive arbeten. 
Silva som ett företag i den mindre storleken har eventuellt inte möjlighet att ta efter men 
arbetssättet kan visa på ett sätt att utgå från användaren. Silva kan med användarinvolvering 
få ökat självförtroende i sitt arbete och i sina produkter.  

17.4 Nyttja användaren för att generera idéer och konceptförslag 
En utmaning där förbättring kan ske för Silva är att för få produktidéer finns i början av 
utvecklingsfasen vilket har resulterat i att projektarbetet vid några tillfällen startat med en idé 
som inte har fullständigt förtroende. Detta ses som ett problem av företaget och en önskan om 
förändring finns. Olika tillvägagångssätt kan användas för att få fram produktidéer. Ett sätt är 
att dra nytta av användaren och ett annat är att introducera olika idégenereringsmetoder inom 
utvecklingsgruppen. Det är också möjligt att kombinera dessa beroende på metod. 
Användaren kan involveras under en brainstormingliknande session i början av processen just 
för att generera idéer. Användarens roll är då inte att sätta upp krav på produkten utan att 
komma med idéer och förslag. Eftersom användaren vid ett sådant tillfälle inte tar hänsyn till 
några begränsningar är de idéer som kommer fram mycket kreativa vilket kan leda till nya 
innovationer (Kaulio, 1998). 
 
Det är även viktigt att blanda in användaren under idégenereringsfasen för att undvika ett 
fenomen kallat ”gruppknäpp” (Tisell m.fl. 1992). En sådan företeelse kan uppstå då en 
utvecklingsavdelning arbetar helt utan externa synpunkter och bara till sina egna idéer och 
förslag. Ett av resultaten kan bli att gruppmedlemmarna eller individen sluter sig och endast 
ser till sina egna lösningar och uppdrag. Risken för gruppknäpp på Silvas 
utvecklingsavdelning gynnas av gruppens relativt homogena struktur och av det faktum att 
information och stimulans från externa källor som exempelvis användaren är begränsad. 
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17.5 Sprida, analysera samt dokumentera insamlad 
användarinformation  

För ett företag som arbetar med användarinvolvering är det ett måste att analysera samt sprida 
informationen så att den blir användbar och tillgänglig för de olika funktionerna på företaget. 
Den information som kommer från Silvas användarkontakter idag stannar hos de individer 
som deltog i kontakten. Det blir sedan varje individs eget ansvar att ta in informationen i 
arbetet. Inhämtning, analys, dokumentation samt spridning är fyra grunder vilka alla ingår i 
arbetet med användarinvolvering. Tidigare har det nämnts att struktur rörande 
användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen är nödvändigt och det gäller alla de fyra 
delarna av arbetet för att nyttan med användarna skall utnyttjas till fullo.  
 
En bra metod där användarens krav och önskemål dokumenteras för att sedan omvandlas till 
produktegenskaper är Quality Function Deployment, QFD. Metoden kan ses som ett 
kommunikationshjälpmedel under utvecklingsarbetet och informationsspridningen till 
företagets olika delar underlättas. Genom att det arbete med användaren som utförs 
dokumenteras följer även spårbarhet (Andersson, 1991). Från Silvas sida är det en önskan att 
kunna gå tillbaka till gamla projekt och lära av eventuella misstag vilket skulle bli lättare om 
metoden används.  
 
Både Haglöfs och Electrolux arbetar med databaser för att samla och sprida informationen 
som samlats in från användaren med hjälp av olika metoder. Informationen blir på så sätt 
överskådlig och lättillgänglig för alla på företaget. Säljarna kan exempelvis ta hjälp av den 
insamlade informationen och använda den då de ska sälja in produkterna hos återförsäljarna. 
Haglöfs använder sig även utav ett PLM-system och då företaget är någorlunda likt Silva i 
storlek och produkter kan detta var ett intressant område att utforska. Något som kan vara till 
fördel är att alla enheter på Silva kan enas kring databasen.  
 
Säljarna på Silva har i sitt arbete mycket kontakt med återförsäljarna. De fel och synpunkter 
som säljarna möter när de är ute hos kunderna rapporteras sällan vidare till de som jobbar med 
utveckling av produkterna.  
 
På Silva finns en kundsupport där fel på produkterna rapporteras in från användare och 
kunder, dock dokumenteras inte vilken typ av fel rapporteringen gällde. Ett förslag är att ta 
tillvara på systemet genom att registrera fel och klagomål mer detaljerat för att sedan 
regelbundet ge feedback till utvecklingsavdelningen. På det sättet tas ett redan använt system 
tillvara samt att produkterna kan bli bättre.  
 

17.6 Använda beslutspunkter med beroende i 
utvecklingsprocessen  

Det är väsentligt att det i en produktutvecklingsprocess finns tydliga beslutspunkter där 
beslutsfattaren är klarlagd och att punkterna verkligen är passager där inget som inte uppfyller 
den beslutspunktens krav passerar. Vid analys av inhämtad användarinformation ingår ett 
ställningstagande angående vilka gränser som skall vara kritiska. Ett exempel kan vara 
gränsen för hur många som skall vilja köpa produkten. Electrolux har i sin utvecklingsprocess 
tydliga avstämningspunkter där projektet inte kan fortskrida om inte alla krav är uppfyllda. 
Eftersom inget oklart kan passera en avstämningspunkt minimeras risken med att problem 
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som uppstår tidigt i processen kan utvecklas till mer komplexa och svårlösta problem längre 
fram.  

17.7 Anta ett mer globaliserat tänkande  
Under studien på Silva har det framkommit en önskan om att företaget måste börja tänka mer 
internationellt i och med dess internationella utbredning. I produktutvecklingssammanhang 
gäller det att ta fram produkter för användare i olika delar av världen. I det här avseendet är 
det extra viktigt att ta in information från användarna vilka representerar de marknader som 
företaget finns på. Ett alternativ är att låta säljbolagen utföra aktiviteter lokalt som ger 
information till utvecklingsavdelningen på huvudkontoret i Sverige. Ett annat alternativ är att 
dra nytta av de tjänster som researchbyråerna erbjuder. De har möjligheter att nå en mer 
internationell marknad. 

18 Förbättring av befintlig användarkontakt 
En viss användarkontakt finns idag redan på företaget. En rekommendation är att strukturera 
upp den befintliga kontakten samt att den utökas.  
 
Silva har i dagsläget kontakt med ett antal användare som testar deras produkter och lämnar 
viss feedback. Dock sker detta spontant och oregelbundet samtidigt som användarna inte är så 
många. Författarnas rekommendation är att företaget knyter fler användare till sig och bildar 
en användargrupp där en blandning av skilda användare ingår, vilka kan deltaga när olika 
metoder skall utföras. Gruppen kan exempelvis bestå av så kallade avancerade användare, 
lead users från det multisportlag företaget sponsrar, medlemmar från Svenska 
Orienteringsförbundet eller andra avancerade användare. Även mer vanliga användare, 
ordinary users, är viktigt att ha med i gruppen eftersom de kan ha skilda åsikter från 
avancerade användare.  
 
Ett annat tillfälle då användarinsamling kan ske är vid de events som Silva deltar i årligen, 
olika orienteringstävlingar med mera. Vid dessa tillfällen används Silvas produkter i sin rätta 
miljö och det finns möjlighet att göra observationer men även intervjuer för att samla in och 
dokumentera information.  
 
Användare som är enkla att nå är de anställda på företaget. Mycket information kan erhållas 
då medarbetarna använder företagets produkter och lämnar feedback. Under intervjustudien 
kom det fram att det finns en önskan hos delar av Silvas utvecklingsavdelning att använda 
produkterna mer för att öka den egna förståelsen. Ett förslag är att regelbundet ha så kallade 
användarveckor likt Haglöfs där medarbetarna får använda produkterna i rätt situation och 
miljö.  

19 Förslag på metoder för användarinvolvering 
Tidigare i arbetet har tre problem från tidigare projekt presenterats. Om det ses till de problem 
som nämnts i introduktionen tillsammans med ovanstående utmaningar för Silva kan tre olika 
inriktningar där förbättringar är nödvändiga utläsas. Det första är ovisshet angående intresset 
från marknaden. Det andra är bristen på underlag och idéer för nya produkter och 
vidareutveckling av befintliga produkter. Det tredje är osäkerhet i produkternas kvalité. Dessa 
tre är kopplade till olika delar av produktutvecklingsprocessen. De första två till planering och 
idégenerering vilket sker tidigt i processen och den tredje mot mitten vid prototyptestning. De 
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tre områdena slår alla mot samma sak i slutet vilket är varumärket och förtroendet för det. 
Genom att förbättra dessa tre utvecklingsområden har Silva uppfyllt sitt syfte med 
användarinvolvering.  
 
I teorikapitlet har flera olika metoder presenterats för hur användaren kan involveras i 
produktutvecklingsprocessen. Dock är inte alla dessa metoder användbara för Silva utan 
författarna har valt ut ett antal olika metoder vilka passar företagets storlek, tillgång på 
resurser och arbetssätt. Metoderna presenteras i den ordning utifrån hur de skulle kunna lösa 
de tre ovan nämnda inriktningarna för förbättringar.  
 
Tillsammans kan metoderna beskrivas som en verktygslåda där de kan användas för olika 
ändamål och under skilda faser i utvecklingsprocessen. Genom att ha tillgång till flera 
metoder finns möjlighet att använda den som är mest lämplig för det aktuella problemet och 
en bättre grund uppnås för att hitta krav samt behov hos användaren. Metoderna som 
presenteras är de författarna anser lämpliga vid Silvas första steg till att bli mer 
användarorienterad. Därefter när arbetet kommit igång, kan verktygslådan utökas till att 
innehålla fler metoder om den önskan finns.  
 
Figur 16 visar en överblick på de metoder som föreslås samt var i den generiska 
utvecklingsprocessen dessa föreslagna metoder kan användas. Med varje metod finns två 
aspekter, hur djupt ska användaren involveras i processen samt under vilken fas i 
utvecklingsprocessen de kommer in. Som figuren visar kan användaren blandas in på tre olika 
nivåer, utveckling för användaren, med användaren samt av användaren.  
 

 
Figur 16. Översikt av de metoder som rekommenderas till Silva samt var dessa kommer in i 
den allmänna utvecklingsprocessen och vilken grad av användarinvolvering de verkar på.  

 
Ovisshet angående intresset från marknaden 

Undersökningar Bra metod för att samla in krav och önskemål från användaren på 
produkter som skall vidareutvecklas eller omkonstrueras. Då Silva 
vet vad användaren efterfrågar är det lättare att utveckla produkter 
med ett intresse på marknaden. 

 
Fokusgrupper Lämplig för Silva att använda då de vill undersöka användarens 

reaktion på utföranden av olika konceptförslag. Vid användning av 
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fokusgruppsdiskussioner fås en föraning vad som är gångbart på 
marknaden. Metoden kan även ses som hjälp för att generera nya 
idéer och lösningar.  

 
Bristen på underlag och idéer 

Kulturell sond  En metod där användaren själv gör det mesta av arbetet och är 
därmed inte tidskrävande för de anställda på Silva vilket passar 
företaget då de har begränsat med resurser. Användaren störs 
minimalt eftersom den inte påverkas av någon observatör. Det 
material som användaren samlat in genom dagbok och fotografier 
efter att ha utfört en kulturell sond kan Silva sedan använda vid 
genering av nya idéer. 

  
Observationer Genom att studera en användares beteende kan åtskilliga latenta 

behov identifieras. Behov som tidigare inte upptäckts och som kan 
leda till nya idéer och produktegenskaper för Silva.  

 
Personberättelse  Är gemensam för alla i projektet och kan ge utvecklingsgruppen på 

Silva en tydlig målbild genom hela projektet. Är användbar vid 
beslut om produktegenskaper såsom exempelvis färg och form. 
Kan med fördel visualiseras med mood board eller kortare text. 
Viktigt är att utvecklarna under arbetets gång blir påminda av 
målbilden vilket en mood board på rummet kan hjälpa till med. 

 
Osäkerhet i produkternas kvalité 

Betatestning Med hjälp av betatestning kan utvecklingsavdelningen upptäcka fel 
och hinna rätta till dem i prototypstadiet istället för att de upptäcks 
då produkten redan gått i produktion. Utvecklingstiden och 
kostnader kan minskas om problem upptäcks tidigare i processen. 

 
Kulturell sond Metoden är att föredra vid testning som sträcker sig över längre 

tidsperioder. Fördelaktigt då problem kan identifieras tidigare i 
processen och rättas till i tid.  

 
Ytterligare en metod Silva kan tillämpa och som kan komplettera nästan alla av de ovan 
föreslagna metoderna är intervjuer. Det behöver inte vara djupgående och långa intervjuer. Då 
exempelvis en observation är utförd kan observatören eventuellt göra en intervju för att få 
svar på frågor. På så sätt kan resultatet från metoden utnyttjas till fullo. 
 
Metoder som undersökningar och fokusgrupper är tidskrävande och svåra att utföra på egen 
hand. De är komplicerade för en ovan och det krävs mycket kunskap för att få ut relevant 
information. Därför rekommenderas att anlita researchbyråer vid användning av dessa 
metoder. De har mycket kunskap inom området samtidigt som Silva inte behöver lägga ner så 
mycket tid på arbetet. Researchbyråer jobbar ofta globalt och då finns även möjligheten att 
utföra undersökningar utanför Sverige vilket är bra med tanke på företagets strävan efter att 
blir mer internationella i sin utveckling.  
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SLUTSATSER 

20 Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser vilka har som avsikt att svara på arbetets frågeställning samt 
de slutsatser författarna anser viktiga för att Silva ska kunna arbeta mer användarorienterat.  
 
o Silva bör göra användaren delaktig i utvecklingsprocessen för att få en förbättring inom 

följande områden: 
- Ovisshet angående intresset från marknaden 
- Bristen på underlag och idéer till ny- och vidareutveckling 
- Osäkerhet i produkternas kvalité 

o Silva bör använda följande metoder för att lösa de tre identifierade förbättringsområdena: 

- Observationer  
- Fokusgrupper  
- Kulturell sond 
- Personberättelser 
- Betatestning  

o Utveckla och strukturera upp den befintliga användarkontakt som finns i nuläget.  

o Välja olika typer av användare som deltar i de olika metoderna. 

o Analysera, dokumentera och sprida den insamlade användarinformationen vidare på 
företaget.  

21 Slutreflektion 
Arbetet har utförts på ett tillfredställande sätt men skulle kunna ha utvidgats inom några 
områden. Även om en avgränsning var att inte behandla marknads- och säljavdelningarna kan 
i efterhand intervjuer med dessa ha medfört en bättre bild av arbetssättet på Silva 
 
En intervju med Haglöfs ansikte mot ansikte hade eventuellt gett mer information som kunnat 
ge en bredare bild av deras arbete med användarinvolvering. Anledning till att detta inte 
genomfördes är sammanfallande informationsinsamlingfas hos författarna och en intensiv 
period i företagets utvecklingsprocess samt semestrar. 
 
Ett besök och intervju på en researchbyrå skulle kunna ha givit en bild av vad de har att 
erbjuda men också kunskap om användarinvolvering på ett företag som Silva. Möjlighet till 
möte infanns sig inte under arbetets gång. 
 
På grund av det förändringsarbetet Silva är mitt uppe i har det varit svårt att specificera var i 
den nya processen som de olika metoderna skall komma in. Det är därför efter arbetets avslut 
upp till företaget att planera och forma sin nya process och i den inkludera metoderna som 
författarna rekommenderar. På samma sätt har det inte ingått några närmare klargörande om 
vem som skall vara ansvarig för samt hur mycket tid och resurser som kan läggas på 
användarinvolveringen. Detta är också upp till företaget att utvärdera och besluta om i arbetet 
med den nya utvecklingsprocessen. 
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Resultatet av examensarbetet är en grund till användarinvolvering på Silva och därför finns 
utvecklingsmöjligheter för forskning inom flera områden. Några av dessa följer nedan. 

o Titta på den nya produktutvecklingsprocess som Silva börjat arbeta fram under 
examensarbetets gång vilket kommer fortsätta in i framtiden.  

o Organisationen på framför allt utvecklingsavdelningen med dess tvärfunktionella arbete 
med marknad och sälj men även hela företagets organisation. 

o Uppföljning i form av vidare arbete med användarinvolvering på Silva. Områden som kan 
studeras är metodernas användning, informationsspridning och dokumentation samt om 
informationen verkligen får fäste i själva arbetet det vill säga ger resultat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Intervjuguiden har fått mindre justeringar efter relevansen inför de olika företagen samt de olika 
personerna.  
 
Grundfrågor 
Namn? 
Befattning? 
Arbetsuppgifter?  
Hur länge har du arbetet i den befattningen? 
Hur länge har du arbetat på Silva? 

vilka andra befattningar har du haft på Silva 
Hur trivs du med ditt arbete? 

vad är orsaken till det? 
på vilket sätt skulle du vilja ändra det? 
 

Nulägesbeskrivning 
Vilken är din roll i utvecklingsprocessen? 
Anser du att det finns EN arbetsmodell som följs i varje projekt? 
Vad tycker Du om det arbetssätt som ni arbetar efter idag? 

på vilket sätt? 
kan du utveckla? 
vilka delar gäller det? 

Vad anser du vara det som avgör vilka produkter som skall tas fram och inte tas fram? 
Eventuella hinder (tidsmässiga, ekonomiska, osäkerhet…)? 
 
Användaren 
Arbetar ni aktivt med att samla in användarkrav/önskemål? 

Vad är syftet med detta? 
Hur går ni till väga? 

Vilka medel/metoder har ni för att förstå användarens behov? 
Vad styr vilken känsla produkterna skall uttrycka (form, användarvänlighet..)? 
Finns det någon bild av slutanvändaren under utvecklingsarbetet? 

är den gemensam för alla utvecklingsarbetet eller är den individuell? 
vem bestämmer målbilden? 
på vilket sätt bestäms den målbilden? 

Hur gestaltas/visualiseras målbilden (text, bild, färg, material, mood board)? 
Har du i ditt arbete någon kontakt med externa användare? 

vilka är det? 
vilken typ av användare är det? 
vad får du ut av användaren? 

var i processen kommer de in?    
Vad tycker du om att involvera användarna i utvecklingsprocessen?  
Skulle en ökad användarfokusering påverka ditt arbete? 

Om ja: på vilket sätt? 
Om nej: varför inte? 

 
Har du några egna idéer om hur och var i utvecklingsprocessen användaren kan involveras?   
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Metod Varför 

denna 
metod? 

Vilken typ av kunder? 
(Lead users, ordinary 
users) 
Hur väljs de ut? 

När i utvecklingsprocessen 
(förstudie, konceptutv, detaljutv, 
test, tillverkn, produktion) kan 
insamlingen göras?  

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Så som ni samlar in önskemål från användaren idag, leder det (informationen) till nya 
innovationer?  

nya produktidéer/Förbättring av existerande produkter? 
Hur tas informationen omhand? 

 till vilka på företaget sprids informationen? 
i vilken form sprids den? 
 

Företagets synsätt 
Vilken syn finns på företaget om vikten av att förstå användarbehoven? 
Hur förmedlar organisationen vikten av detta? 
Vilken syn har du? 
 
Attitydfrågor 
Anser du att ni känner era kunder/användare väl? 
Anser Du att ni arbetar med användarinsamling på lagom nivå idag? För mycket? För lite? 

Om för lite: Vad är anledningen till det? Vad kan man göra för att öka det? 
Om för mycket: Varför? 
 
 



Bilaga 

III 

Bilaga 2 
 
Wokshop på Ljusterö 
Under de sista dagarna av examensarbetet deltog författarna i en, av Silvas kategoriansvarig 
organiserad, workshop vilken var ett steg i det förändringsarbete gällande arbetssättet som 
företaget utför. Syftet med workshoppen var att skapa ett tidsmässigt ramverk för den nya 
produktutvecklingsprocessen samt samla och dela information som rör dess olika faser. 
Medverkande var kategorichefen, kvalitetschef,  kategoriansvarige, marknadschef, inköpare, 
säljchef samt författarna. Deltagarna representerade ett område vilka alla har en roll i det 
framtida tvärfunktionella mer projektinriktade arbetssättet som förändringarbetet för med sig. 
Författarna presenterade sitt arbete, vilket är användarinvolvering, men var även med i 
diskussioner utöver examensarbetets ämnesområde. Resultatet mottogs väl och diskussioner om 
var och hur metoderna skulle kunna implementeras mer i detalj följde under redovisningen.  
 
Gruppens erfarenheter ledde bland annat till att en, i förhållande till Silvas historia, ny fas 
infördes till processen. Den är en Plannering & konceptfas som skall infinna sig i januari till juni 
det vill säga före september då själva projekten startar.  
 
I diskussionen framkom idén om att låta de internationella säljbolagen vara med och ta sitt 
ansvar i att känna användaren. På det sättet kan både det globala tänket som VD ansett viktigt 
främjas men också en ökad känsla av delaktighet hos säljbolagen.  
 
Redan under workshoppen antogs användarinvolveringsmetoden Betatestning som en del i den 
nya porduktutvecklingsprocessen. Anledning av att de övriga inte fastslagist som moment är att 
den för Silva nya Plannerong & konceptfasen kommer utarbetas mer i detalj efter worksoppen 
liksom detaljerna i de övriga faserna i processen.  
 


