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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att utreda om en utvärderingsmetod som används med stor 

framgång inom arbetsmiljöundersökningar och utformning av arbetsplatser också kan vara till 

nytta vid utvärdering av produkter under utveckling. 

För att söka svar på frågorna ”Kan utvärderingar av produkter och prototyper med Insitu-

metoden bidra till effektivare produktutvecklingsprocess?” och ”Är det möjligt med Insitu-

metoden att få fram information/feedback som inte skulle komma fram med traditionella 

metoder?” har en pilotundersökning genomförts. Undersökningen har gjorts tillsammans med 

POC Sweden AB som är marknadsledande inom hjälmar och skyddsutrustning för brädsport och 

cykling. Resultatet av pilotundersökningen presenterades för POCs produktutvecklingsteam som 

därefter har gett sin syn på värdet av undersökningen. 

Först och främst kan man konstatera att vilken kundundersökning som helst är oändligt mycket 

bättre än ingen alls. Om inte annat för att bekräfta den bild man redan har. 

Svaret på den första forskningsfrågan blir jakande: Insitu-metoden kan bidra till en effektivare 

produktutvecklingsprocess eftersom metoden kräver extremt liten arbetsinsats av 

undersökningsledaren förutsatt att man har tillgång till en grupp respondenter. 

För att med säkerhet kunna besvara den andra forskningsfrågan rekommenderar författaren att 

kompletterande utvärderingar görs.  
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Abstract 
The object of this thesis is to investigate whether a specific evaluation method used in other 

fields such as working environment studies as well as when planning office space also could be 

used to help product developers and to evaluate products in development. 

Trying to answer questions ”Is it possible that the In-situ method makes product development 

process more efficient?” and ”Is it possible to gain information with the In-situ method that 

wouldn’t reveal itself with traditional methods?” a pilot study has been undertaken in 

cooperation with POC Sweden AB. POC is known to be leading the market of personal safety 

products for snow and wheel sports. The product development team of POC has helped by 

giving their opinions on the result of pilot study. 

First of all: Any customer evaluation is better than none at all. If only to confirm the picture you 

already have. 

The answer to the first research question is positive: The In-situ method might help making the 

product development process more efficient since it adds very little workload to the study 

management given that you have access to a group of respondents. 

In order to securely answer the second question the author recommends further investigations.  

Keywords: Product development, evaluation, Kano, attractive quality, customer satisfaction.
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1 INLEDNING 

Beskrivning av bakgrunden och nuläge: Vilka metoder används idag för informationsinhämtning 

under produktutveckling. Utmaningar, avgränsningar och metodik presenteras. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Vid produktutveckling vill man i olika skeden inhämta information om användarens eller 

kundens upplevelse. Det kan röra sig om synpunkter på en prototyp, användares åsikter och 

återkoppling om en befintlig produkt inför arbetet med att utveckla en ny och förbättrad version 

eller på ett tidigt stadium utvärdera behov, önskemål och farhågor inför utvecklandet av en helt 

ny produkt. 

Historiskt finns det ett antal metoder för informationsinhämtning som blivit branschstandard. Det 

rör sig om enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. Vanligtvis använder man någon eller en 

kombination av dessa metoder beroende på var i PU-processen man befinner sig. 

För mer specifika frågeställningar eller om man vill ha ett statistiskt urval så brukar enkäter 

användas. Vanligtvis genomförs de i intervjuform (s.k. strukturerade intervjuer), på papper eller 

online (oftast en webbaserad undersökning som mejlas till respondenterna).  

Fokusgrupper är mycket användbara om man vill ta reda på en viss grupps attityder i förhållande 

till en företeelse eller en abstrakt idé såväl som en fysisk produkt. Idén med fokusgruppen är att 

ha ett öppet samtal och en tillåtande attityd och låta samtalet leva och utvecklas som gruppen 

önskar utan direkt styrning. En moderator ser till att gruppen håller sig till det avgränsade ämnet, 

men i övrigt är samtalet fritt. Det finns inga rätt och fel och allas synpunkter är värda att lyssna 

på. Under samtalets gång eller med hjälp av video- eller bandupptagning dokumenteras samtalet 

för att senare analyseras och utvärderas.  

Djupintervju genomförs vanligen i form av s k semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har 

en frågemall eller checklista men där man också ger möjlighet för utsvävningar så länge som 

respondenten håller sig någorlunda till ämnet. Ostrukturerade intervjuer kräver mer av 

intervjuaren och påminner till sin form om fokusgruppen, där samtalet får leva sitt eget liv med 

möjlighet att ställa följdfrågor och verkligen borra i det som respondentens delar med sig av.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande examensarbete är att söka svar på två frågor: 

1. Kan utvärderingar av produkter och prototyper med Insitu-metoden bidra till effektivare 

produktutvecklingsprocess? 

2. Är det möjligt med Insitu-metoden att få fram information/feedback som inte skulle 

komma fram med traditionella metoder? 

Genom att göra en pilotundersökning tillsammans med POC och låta deras produktutvecklare 

utvärdera resultatet kommer förhoppningsvis ovanstående frågor att besvaras. Utifrån 

utvärderingen har rekommendationer för framtida arbete utformats. 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet begränsas på förhand till en pilotundersökning som genomförs i samarbete med POC 

Sweden AB. En specifik produkt, närmare bestämt en av POCs hjälmar för landsvägscykling, 

kommer att utvärderas med Insitu-metoden varefter resultatet presenteras för POCs 

produktutvecklare för att låta dem avgöra om detta material kan vara till nytta för dem i deras 

produktutvecklingsarbete. Genom djupintervjuer med produktutvecklarna ska författaren söka 

svar på forskningsfrågorna i kapitel 1.2. 

1.4 Metod 

I ett första skede företogs en omfattande förstudie som i huvudsak bestod av två delar:  

1. Inläsning av litteratur som berör metodik för- och systematisering av produktutveckling för 

att skaffa en bild av vilka typer av informationsinhämtning från användare och kunder som 

rekommenderas inom skrået. 

2. Studier för fördjupad förståelse av de existerande tillämpningar av Insitu-metoden som finns 

idag, främst inom arbetsmiljöarbete (IAU, Kraftkartan) och lokalplanering (On Arkitekter, 

OSP). 

I ett andra skede arbetades en prototyp för den nya tillämpningen av Insitu-metoden fram. Den 

befintliga tekniska plattformen återanvänds men frågeställningarna anpassades för utvärdering av 

produkter/prototyper i stället för arbetsmiljö. 

Med hjälp av prototypen genomfördes en pilotundersökning där 45 stycken cyklister fick 

utvärdera POCs hjälm Octal med hjälp av Insitu-metoden. Respondenterna bestod av tre grupper: 

Rejlers Cycling Team 75 medlemmar, CK Valhall med ca 100 medlemmar och slutligen en 

grupp av oorganiserade cyklister som rekryterades via en Facebook-grupp (”Vi som älskar 

landsvägscykling”) och cykelforumet HappyMTB.org. 

Slutligen har resultatet från pilotundersökningen presenterats för POCs produktutvecklare som 

djupintervjuats om värdet av resultatet.  
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2 REFERENSRAM 

Redovisning av informationssökning (kunskapsbasen som är själva grunden för genomförandet), 

förstudie om PU-processer som de ser ut idag. Kano-modellen och IAU:s användning av 

metoden på andra områden. 

2.1 Förstudie 

Förstudien har i huvudsak bestått av två delar: Dels har branschstandard för 

informationsinhämtning från användare och kunder undersökts, dels har befintliga tillämpningar 

av Insitu-metoden analyserats. Vilka metoder för informationsinhämtning används idag och hur 

tillämpas de? Hur används Insitu-metoden inom andra områden och vad är huvudanledningen till 

att metoden anses bra inom just dessa områden? 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 

Naturligtvis är det nödvändigt att vid något tillfälle under produktutvecklingsprocessen utvärdera 

de idéer och förslag till koncept och lösningar som produktutvecklingsteamet har att ta ställning 

till. Standardlitteratur i ämnet, som exempelvis Produktutveckling – effektiva metoder för 

konstruktion och design (Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson, Dennis Pettersson, Liber, 

2013) föreslår de sedvanliga metoderna (enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer) men fastslår 

samtidigt att ”Mjuka värden som ofta är beslutsgrundande är svåra att mäta och kvantifiera med 

klassiska undersökningsmetoder”.   

Exempel på tillfällen när man kan hämta in synpunkter från användare: 

1. Idé-stadium: Hur fungerar (den hypotetiska) produkten X när den är som bäst? Vad 

kännetecknar den ultimata produkten X? 

2. Prototyp: Vad tycker användaren om prototyp Y? Vilken av prototyperna Y eller Z verkar 

bäst? 

3. Produkt: Utvärdera en befintlig produkt för att få input till förbättringar till nästa generation 

av produkten. 

Problemet med samtliga exempel ovan är att vidden av de svar man kan få in kan vara så otroligt 

bred och att det ofta är svårt att veta hur man ska värdera olika typer av synpunkter mot 

varandra, hur man ska klustrera åsikter som är av samma typ och kanske framförallt hur man ska 

tolka och sammanställa materialet så att det blir hanterligt och överskådligt 

Oavsett i vilken av ovanstående faser man befinner sig så finns det ett antal problem och 

utmaningar att ta hänsyn till: 

 Olikheter i förkunskaper mellan olika användare och mellan användare och 

produktutvecklare (bade användarna och produktutvecklarna kan vara alltifrån noviser till 

exporter inom området) 

 Förutfattade meningar, vedertagna suboptimeringar och invanda arbetssätt (”såhär brukar 

vi alltid göra”) 

 Subjektiva skillnader, det som är bra för en viss (typ av) användare kan vara dåligt för en 

annan (grupp) 

 Det kan vara svårt att fånga upp ”mjuka värden”, d v s det som inte är hårda fakta eller 

prestanda. Det rör sig ofta om färg, form, material, utseende, känsla. 
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2.3 Informationsinhämtning under produktutveckling 

Historiskt finns det ett antal metoder för informationsinhämtning som blivit branschstandard. Det 

rör sig om enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. Vanligtvis använder man någon eller en 

kombination av dessa metoder beroende på var i PU-processen man befinner sig. 

För mer specifika frågeställningar eller om man vill ha ett statistiskt urval så brukar enkäter 

användas. Vanligtvis genomförs de i intervjuform (s k strukturerade intervjuer), på papper eller 

online (oftast en webbaserad undersökning som mejlas till respondenterna).  

Det finns ett antal besvärande omständigheter med enkäter, några kan tyckas självklara men är 

icke desto mindre värda att fundera över: 

1. I en enkät får man bara svar på det man frågar om. Det är ju inget problem så länge som man 

ställer rätt frågor, men för att täcka in alla potentiella synpunkter så krävs ofta väldigt många 

frågor vilket kan trötta respondenten och till och med leda till att för få deltagare fullföljer 

undersökningen. Det finns också en risk att man helt missar de allra viktigaste frågorna. 

2. Undersökningen som sådan påverkas av den eller de som utformar undersökningen. Ofta 

besitter den som utformar en undersökning mer eller annan kunskap än den genomsnittliga 

användaren. Det kan handla om teknisk expertis eller om att man som utvecklare helt enkelt 

har ett annat perspektiv på produkten. 

3. Respondenten riskerar att påverkas av frågorna. Om man exempelvis frågar om arbetsmiljön 

är bullrig så finns det en risk att man uppmärksammar respondenten på ett oljud som hen 

tidigare var omedveten om. 

Fokusgrupper är mycket användbara om man vill ta reda på en viss grupps attityder i förhållande 

till en företeelse eller en abstrakt idé såväl som en fysisk produkt. Idén med fokusgruppen är att 

ha ett öppet samtal och en tillåtande attityd och låta samtalet leva och utvecklas som gruppen 

önskar utan direkt styrning. En moderator ser till att gruppen håller sig till det avgränsade ämnet, 

men i övrigt är samtalet fritt. Det finns inga rätt och fel och allas synpunkter är värda att lyssna 

på. Under samtalets gång eller med hjälp av video- eller bandupptagning dokumenteras samtalet 

för att senare analyseras och utvärderas.  

Problem som bör beaktas (enligt Kotler mfl, 2011): 

 Det är relativt dyrt att genomföra en fokusgrupp. Man måste samla gruppen fysiskt och 

analysarbetet efteråt är omfattande. Man måste hålla nere storleken på 
datainsamlingen för att inte kostnaderna ska skena. 

 Deltagarna är inte alltid öppna och ärliga med sina egentliga känslor, beteenden och 
avsikter. 

 Man vet inte hur generella svaren är. Gruppen är inte nödvändigtvis representativ för 

slutanvändare eller kunder av produkten. Fokusgruppen ger inget statistiskt 

beslutsunderlag. 

Djupintervju genomförs vanligen i form av s k semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har 

en frågemall eller checklista men där man också ger möjlighet för utsvävningar så länge som 

respondenten håller sig någorlunda till ämnet. Ostrukturerade intervjuer kräver mer av 

intervjuaren och påminner till sin form om fokusgruppen, där samtalet får leva sitt eget liv med 

möjlighet att ställa följdfrågor och verkligen borra i det som respondentens delar med sig av.  

Med en skicklig undersökningsledare kan man få fram väldigt mycket information från enskilda 

användare eller kunder. Vissa av problemen med djupintervjuer är självklara: 

 Det är en oerhört resurskrävande metod för informationsinhämtning.  

 Intervjuaren måste vara välutbildad och veta vad hen gör men också ha god kännedom 

om produkten som utvärderas. 

 Liksom vid fokusgrupperna blir resultatet ett väldigt omfattande material. 
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 Risk för tolkningsfel vid sammanställning av materialet. 

 Är respondenten representativ? Vid djupintervjuer erhåller man inget statistiskt underlag 

överhuvudtaget. 

2.4 Existerande tillämpningar av Insitu-metoden 

Gemensamt för befintliga tillämpningar av Insitu-metoden är att man värdesätter subjektiva 

åsikter och så kallade ”mjuka värden”.  Traditionellt sett är det värden som har ansetts svåra att 

mäta och som ofta ställer till det vid kvantitativa undersökningar. Så fort en undersökning ger sig 

på att fråga om något subjektivt och parametrar som inte kan mätas och vägas i millimeter, 

sekunder och gram så ökar risken att man påverkar respondenten med frågorna.  

Kraftkartan heter den produkt som Institutet för Arbetsliv och Utveckling, IAU, använder i sin 

process för att utvärdera individers och gruppers förhållningssätt till sin arbetssituation. Det har 

visat sig att man statistiskt kan säkerställa en kraftig ökning av sjukfrånvaro kopplad till ett lågt 

Human Resource Index, HRI. HRI mäts med hjälp av Insitu-metoden och huvudparametrar är då 

positiv/negativ inställning i kombination med upplevd grad av påverkansmöjlighet. 

Frågan som man ställer i Kraftkartan är: Vad kännetecknar din arbetssituation just nu? Genom 

att låta respondenten punkta ned det hen kommer att tänka på, för att därefter värdera varje 

enskilt påstående, får man reda på just de subjektiva uppfattningarna samtidigt som man 

kvantifierar dem och gör det möjligt att sammanställa informationen till en lättöverskådlig bild.  

 
 

Figur 1. ON Arkitekters modell Activity Based Workplaces. 

 

En annan kommersiell tillämpning av Insitu-metoden är ON Arkitekters Activity Based 

Workplaces, ABW. Processen börjar med en webbundersökning, rapporten används som 

ingångsvärde vid en workshop och analyseras vilket leder till ett programunderlag som godkänns 

av kunden innan man börjar skissa på disposition av lokalerna anpassade för de behov som finns 

i företaget/organisationen. 
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2.5 Kano-modellen 

Kano-modellen (Kano et al, 1984) utvecklades på 1980-talet av professor Noriaki Kano och 

används inom produktutveckling och marknadsundersökningar (särskilt kundnöjdhetsmätningar) 

för att kategorisera åsikter från kunder eller användare. Kano identifierar fem olika typer av 

kvalitéer hos produkter:  

Måste-kvalité är egenskaper hos en produkt som tas för givet av användaren när det fungerar 

men som orsakar missnöje när kvalitén inte är uppfylld. Ett exempel kan vara en läckande 

kaffetermos; kunden blir missnöjd när hen upptäcker att den nya termosen läcker, men en termos 

som inte läcker leder inte till högre kundtillfredsställelse. Eftersom kunderna förväntar sig att 

dessa basfunktioner fungerar är det inte sannolikt att de kommer upp till ytan i en 

kundundersökning med mindre än att de är ouppfyllda. 

Endimensionell kvalité leder till kundtillfredsställelse när egenskaperna är uppfyllda och 

missnöje när de inte är det. Detta är uttalade (ofta kvantifierbara) kvalitéer med vilka 

konkurrerande producent tävlar mot varandra (prestanda). I exemplet med kaffetermosen skulle 

det kunna handla om hur mycket kaffe som ryms eller hur länge kaffet hålls varmt. 

Attraktiv kvalité handlar om egenskaper som skapar kundtillfredsställelse när egenskaperna är 

uppfyllda, men inte något missnöje om de inte är uppfyllda. Detta är attribut som normalt sett 

inte är förväntade. Till exempel första gången en kaffetermos presenterades med en inbyggd 

mugg i locket. Denna typ av egenskaper är ofta outtalade till dess att användaren erhåller denna 

positiva överraskning. 

 

 

Figur 2. Kanomodellen 
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Likgiltig kvalité hänvisar till egenskaper och olikheter hos produkter som inte påverkar kundens 

uppfattning om produkten. Detta är egenskaper som varken är bra eller dåliga, de skapar ingen 

kundtillfredsställelse, men inte heller något missnöje. Denna kategori av egenskaper kan ha 

betydelse ur andra aspekter, men för Kanomodellen gör de ingen skillnad. 

Omvänd kvalité anspelar på möjligheten att innovationshöjd och utveckling ibland leder till 

mindre nöjda kunder. Vissa kunder vill ha high tech och det senaste, medan andra enbart är 

intresserade av basfunktioner, enkelhet och en robust produkt. Om vi återvänder till 

kaffetermosen så kan vi lätt göra jämförelsen mellan en ståltermos för friluftsliv och en 

eluppvärmd termos med pumpfunktion. För friluftsmänniskan som enbart önskar en robust och 

bärbar termos utgör inte de andra mer avancerade egenskaper någon fördel i sammanhanget, 

tvärtom är en mer tekniskt avancerad produkt sämre för detta användningsområde! 

Som produktutvecklare vill du naturligtvis tillgodose alla krav på måste-kvalité för att inte få 

missnöjda användare. Beträffande endimensionella kvalitéer måste man överträffa 

konkurrenterna för att stå sig i en direkt jämförelse, men det som verkligen har kraften att vinna 

över kunder från konkurrenterna, att skapa ”snackisar” och bygga varumärke är de attraktiva 

kvalitéerna.  
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver det praktiska arbetet som följde på förstudien; anpassning av Insitu-

metoden, webbundersökningen samt återkoppling från POCs PU-team i form av en djupintervju. 

3.1 Process 

För att besvara de ställda forskningsfrågorna genomfördes en pilotundersökning. Objektet för 

utvärdering valdes till POCs hjälm för landsvägscykling, POC Octal. Denna hjälm är den som 

har flest användare, däribland CK Valhall och Rejlers Cycling Team i Stockholm. Utöver dessa 

två grupper med respondenter rekryterades ytterligare en grupp bestående av cyklister utan 

särskild klubbtillhörighet via en Facebookgrupp ”Vi som älskar landsvägscykling”. 

Småjusteringar av webbundersökningen (mestadels språkliga formuleringar) gjordes för att 

anpassa metoden för utvärdering av produkter istället för arbetsmiljö. I enlighet med POCs 

önskemål tillfrågades individerna om graden av överraskning kopplad till de egenskaper som 

respondenten valde att ta upp. 

Tilläggsfrågorna handlade om vilken typ av användare respondenten är (elit, motionär, 

pendlare), hur personen fått tillgång till hjälmen (näthandel, butik eller via klubben) och i linje 

med POCs önskemål om den svarande kände till vilken av POCs kollektion deras hjälm tillhör. 

Dessutom ställdes en fråga om hur respondenten uppfattat frågemetoden (komplicerad, enkel 

eller blandat) och slutligen gavs möjlighet att fritt formulera sig om det fanns något som ännu 

inte framkommit i undersökningen.  

Efter att undersökningen fått tillräckligt många svar, normalt sett vill man ha minst åtta individer 

i varje grupp för att anonymiteten ska kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt, 

sammanställdes resultatet och presenterades för POCs produktutvecklare. 

3.2 Webbundersökningen 

Respondenterna delades in i tre grupper; CK Valhall med ca 100 aktiva medlemmar, Rejlers 

Cycling Team med 75 medlemmar och Övriga, d v s andra cyklister som använder POC Octal 

när de cyklar, oavsett nivå på träning eller tävling. 

För varje grupp skapades en separat undersökning och länkar mejlades ut till berörda 

medlemmar. Målsättningen att få in minst åtta stycken svar i varje grupp visade sig inte vara 

något problem. Sammanlagt erhölls 45 kompletta svar. 

3.3 Återkoppling från POCs PU-team 

Intervju med Claes Nellestam, produktdesigner på POC sedan 2011.  

Berätta lite om POC och hur ni som jobbar med produktutvecklingen är organiserade! 

- Vi är tolv personer i POCs produktutvecklingsgrupp (av totalt ca 30 anställda i bolaget) och vi 

har en produktchef och en formgivningschef. För varje produktgrupp (hjälmar, goggles, eyewear, 

bodyarmor, MTB- och landsvägskläder) så finns det projektledare som styr arbetet. Vi har 

egentligen inte någon fastställd process, utan agerar ganska snabbt och impulsivt. Vi har våra 

olika tydliga roller och expertområden men med så många produkter och ett så litet 

utvecklingsteam så freestylas det en del och man hoppar in och hjälper till här och där när det 

behövs. De större välplanerade (framför allt hjälmar) projekten brukar i och för sig följa relativt 

bra en ganska typisk designprocess: research, brief, skissfas/brainstorming, förfinad skissfas i 2D 
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och 3D, ingenjörernas CAD-modell, SLS-utvärdering (selektiv lasersintring, ”3D-utskrift”), 

förfinad CAD-modell som skickas iväg till fabrik, revideringar och kompromisser efter fabrikens 

kommentarer, slutgiltig CAD-modell, tidiga samples för testning av oss själva och våra team-

atleter, möjligen små förändringar efter testning och sen slutligen en färdig POC-produkt! 

 

Vad har du för erfarenheter av kund- och användarundersökningar? 

- När jag utbildade mig (Master i Industridesign på Lunds Tekniska Högskola) fick vi jobba 

väldigt mycket med utvärderingar och att hämta in synpunkter och feedback från användare. Vi 

fick lära oss om och använda såväl enkäter som fokusgrupper och djupintervjuer. Däremot i 

arbetslivet har det varit lite annorlunda. Här på POC gör vi inte några formella undersökningar 

alls. Utvecklingsarbetet baseras helt på de anställdas synpunkter (praktiskt taget alla som arbetar 

på POC är aktiva inom alpint och cykling) och återkoppling från de åkare och idrottsmän som vi 

sponsrar. Tidigare arbetade jag som produktdesigner på CBD (nu Attention Design) i 

Köpenhamn, då fick vi alltid en relativt komplett brief från kunden som innehöll tekniska 

specifikationer, målgruppsanalyser, uttryckliga önskemål i mjuka och hårda värden. Det är nog 

väldigt vanligt att detta med kundundersökningar ligger på marknadsavdelningens bord. Och 

visst får vi direktiv och önskemål från marknaden, men det är inte systematiserat utan relativt ad 

hoc. 

Vad ser du för risker med att inte ha ett systematiskt sätt att inhämta feedback från 

kunder och användare? 
- Naturligtvis är det stor risk att man tar för hårt på information från liten grupp som möjligen 

inte har representativa preferenser. De användare som vi kommer i kontakt med är ju antingen 

experter i den meningen att de arbetar med produkterna dagligen eller så är de professionella 

skidåkare och cyklister. Självklart har dessa personer stor kunskap och kan bidra med mycket, 

men det är ju stor risk att vi befinner oss i en bubbla med för lite kontakt med omvärlden. Även 

på branschmässor är det så att vi alltid träffar samma (typ av) folk. Det är våra återförsäljare, 

distributörer och fans, de som redan är frälsta. 

Tror du att utvärderingar av produkter och prototyper med Insitu-metoden kan bidra till 

effektivare produktutvecklingsprocess för POC? 

- Det tror jag absolut att den skulle kunna göra. Problemet som jag ser är rekryteringen av 

respondenter. Kanske skulle man kunna rekrytera via internetforum för cyklister (Pinkbike.com, 

VitalMTB.com, HappyMTB.org, etc) eller genom vår egen webbshop, d v s att man inbjuds att 

delta i en undersökning en tid efter att man köpt en ny produkt. Själva undersökningsmetoden 

känns både effektiv och smidig. Det är en otrolig fördel att man egentligen bara ställer en fråga 

istället för massor av sidor med ändlösa kryssfrågor. Och naturligtvis är vilken undersökning 

som helst bättre än ingen undersökning.  

Tror du att det är möjligt att få fram information/feedback med Insitu-metoden som inte 

skulle komma fram med traditionella metoder? 

- Den frågan känns svår att svara på. Jag tror man skulle behöva testa med parallella 

undersökningar för att få svar på den frågan. De åsikter som dykte upp i undersökningen är till 

största delen tidigare kända grejer, sådant som vi redan vet själva eller fått via spontan 

återkoppling från kunder (reklamationer, etc). Men den stora fördelen med metoden är att den 

kräver liten arbetsinsats, till och med jämfört med enkäter där man ju måste hitta på alla frågor 

och försöka lista ut vad som varit problematiskt eller bra. 

Hur tror du att POC skulle använda Insitu-metoden? 

- Både som ett verktyg vid uppstart av design- eller utvecklingsprojekt och återkommande ”lite 

då och då” för att stämma av och kanske även generellt om hur varumärket POC uppfattas. Men 

det är ju såklart något som ligger på marknadsavdelningens bord. 
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4 RESULTAT  

Redovisning av genomförandet i form av pilotundersökning i samarbete med POC och den 

tillhörande rapporten.   

4.1 Sammanställning av resultat 

Rapporten från den genomförda produktutvärderingen återfinns i sin helhet i Bilaga A. Totalt 

deltog 45 personer i undersökningen och bidrog med sammanlagt 226 synpunkter om hjälmen. 

Alla dessa synpunkter har därefter värderats efter tre olika skalor: inställning (positivt – 

negativt), förväntning (förväntad – överraskad) och vikt (inte alls – mycket viktigt). Dessutom 

har alla åsikter kategoriserats i någon av följande kategorier: 

1. Design/utseende, 66 åsikter, vikt: 26 % 

2. Funktion, 40 åsikter, vikt: 19 % 

3. Komfort, 49 åsikter, vikt: 24 % 

4. Säkerhet, 26 åsikter, vikt: 13 % 

5. Prestanda, 9 åsikter, vikt: 5 % 

6. Pris, åtta åsikter, vikt: 4 % 

7. Kvalite, fyra åsikter, vikt: 1 % 

8. Varumärke, 15 åsikter, vikt: 4 % 

9. Innovation, åtta åsikter vikt: 3 % 

10. Annat/övrigt (inget av ovanstående), en åsikt, vikt: 0 % 

Värt att notera att endast en åsikt (”vikt”) hamnade i slask-kategorin annat/övrigt då 

respondenten inte tyckte att den passade in i något av de givna alternativen. Detta tyder på att 

kategorierna varit adekvata och att alla tänkbara områden täckts in. Man kan också notera att 

anmärkningsvärt många åsikter hamnade i de tre första kategorierna (design, funktion, komfort) 

och att kategorin säkerhet endast samlar 11 % av det totala antalet synpunkter. Det senare 

antyder att säkerhet möjligen är en icke-fråga för denna grupp som faktiskt skaffat sig en 

marknadens säkraste (och dyraste) hjälmar. Man räknar helt enkelt med att hjälmen är säker 

eftersom den är godkänd och har inte detta ämne top-of-mind (jämför med s.k. måste-kvalité i 

Kanomodellen). 

Beträffande att så många åsikter hamnar i de tre första kategorierna skulle man möjligen 

överväga att dela dela upp dessa i fler och smalare ämnen.  

Slutligen är det noterbart att endast 2 % (en person) av de som genomfört undersökningen tycker 

att metoden är komplicerad, vilket väl måste anses vara lågt för en typ av undersökning som 

rimligtvis ingen av respondenterna tidigare utsatts för. 
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Diskussion kring forskningsfrågorna och författarens slutsatser. 

5.1 Diskussion 

Generellt finns relativt mycket litteratur som beskriver och systematiserar processen för 

produktutveckling. Stor vikt läggs vid att fastslå metoder för exempelvis konceptgenerering, 

innovationsprocess, produktutvecklingsfilosofi, konstruktionsteori och designmetodik. Betydligt 

mindre finns skrivet om hur synpunkter och återkoppling från kunder och användare kan hämtas 

in. Oftast nämns enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer utan att man går närmre in på hur 

dessa ska genomföras. Mest troligt beror det ljumma intresset på att detta arbete traditionellt sett 

ligger på marknadsavdelningens bord. Produktutvecklare som ofta innehar mycket och djup 

kunskap om tillverkningsprocesser och hur produkten tekniskt fungerar, intresserar sig mindre 

för användarnas upplevelse eller försäljningssiffror. Marknadssidan förväntas sköta om dessa 

delar, inte sällan med konflikter till följd. 

Enkäter har en stor fördel i att metoden är väl beprövad och mycket robust. Alla vet hur en 

enkätundersökning går till och förstår vilken typ av resultat man kan vänta sig. Nackdelen är att 

man självklart bara får svar på de frågar man ställer. D v s det finns en stor risk att man missar 

något ämne vilket ofta leder till att man gör väldigt många frågor i ett försök att täcka in allt. 

Insitu-metoden har enkelheten och snabbheten gemensam med enkäten. Däremot är det en ny typ 

av undersökning som många inte provat förut vilket kan leda till osäkerhet och att men inte vet 

vilken typ av resultat man kan förvänta sig. 

Fokusgrupper har gemensamt med Insitu-modellen att man praktiskt tagit inte berör icke-frågor, 

d v s sådant som respondenterna tycker är oviktigt. Samtalet i en fokusgrupp får fritt flöda i den 

riktning som deltagarna önskar, så länge som de håller sig inom ämnet vilket en utbildad 

moderator ser till. Den stora fördelen med fokusgruppen jämfört med Insitu-metoden är att 

gruppen tillsammans kan hjälpa varandra att komma till insikter eller väcka frågor som 

deltagarna inte skulle kommit upp med enskilt. 

En risk med fokusgrupper är att man vid sammanställningen av materialet feltolkar något som 

sagts eller sätter synpunkter i fel sammanhang. Synpunkter kan också få för stor eller för liten 

vikt beroende på hur man tolkar materialet. På detta område har Insitu-metoden en stor fördel; 

nämligen att respondenterna själva skattar vikten av varje synpunkt som tas upp och grupperar 

dem i förutbestämda kategorier. 

Låt oss betrakta de största utmaningarna som Kotler pekar ut med fokusgrupper (Principles of 

Marketing, 2011);  

1. Man måste hålla nere storleken på datainsamlingen för att inte kostnaderna ska skena. 

2. Det är svårt att dra slutsatser från resultatet eftersom man inte vet hur generella svaren är 

eller hur representativ gruppen är. 

3. Deltagarna är inte alltid öppna och ärliga med sina egentliga känslor, beteenden och avsikter. 

Insitu-metoden tillåter tvärtemot fokusgrupper att man utvärderar mycket stora grupper (1.) utan 

att kostnaden påverkas nämnvärt. Problemet är möjligen tillgång till eller rekrytering av lämpliga 

respondenter. Det kan vara befintliga kunder och användare alternativt utvalda testgrupper som 

under en period får tillgång till en produkt eller prototyp som ska utvärderas.  

(2.) Tack vare att Insitu-metoden tillåter ett mer kvantitativt anslag (mycket stora grupper kan 

undersökas med befintlig teknikplattform) bör man åtminstone kunna dra större slutsatser av 

resultatet än om man genomför en fokusgrupp med sex till tio deltagare. 
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(3.) I och med att respondenterna svarar enskilt och anonymt kan vi väl anta att svaren blir så 

sanningsenliga och ärliga som överhuvudtaget är möjligt.  

Djupintervjuer eller så kallade semistrukturerade intervjuer fyller ett lite annat syfte än Insitu-

metoden och ska nog snarast se som ett komplement. Man kan exempelvis tänka sig att använda 

Insitu-metoden som en förstudie och semistrukturerade intervjuer som en fördjupning där man 

tillåts borra djupare i de ämnen och synpunkter som kommit fram i förstudien. 

Sammantaget kan man säga att den verkligt stora fördelen med Insitu-metoden verkar vara att 

det krävs så pass lite arbete av PU-teamet för att sätta ihop en webbundersökning och hämta in 

data. Väsentligt mer arbete krävs för att exempelvis sätta ihop en enkätundersökning då man ju 

måste försöka täcka in produktens alla områden med relevanta frågor. 

En annan aspekt är möjligheten som Insitu-modellen ger att sortera ut attraktiv kvalité och 

måste-kvalité som de definierats i Kanomodellen. Synpunkter som får höga värden på skalorna 

inställning (positiv) och förväntning (mycket överraskad) är möjligen reflektioner av egenskaper 

som skulle kunna sorteras in under etiketten attraktiv kvalité. Om så är fallet är dessa egenskaper 

högintressanta att värna om vid produktutvecklingen framåt. På motsvarande sätt är svar som 

respondenterna markerat låga värden på inställning (negativ) och höga värden på skalan 

förväntning (mycket överraskad) eventuellt så kallade outtalade önskemål (måste-kvalité) som 

bara dyker upp i undersökningen om de är ouppfyllda. Det här kan vara egenskaper hos 

produkten som skapar missnöjda kunder eller till och med att kunden väljer en annan 

konkurrerande produkt.   

5.2 Slutsatser 

Av de två forskningsfrågorna som ställdes initialt kan den ena besvaras ganska klart, medan den 

andra kräver vidare efterforskningar. Dessutom har det under arbetet framkommit ytterligare en 

fråga som författaren tycker att det skulle vara riktigt intressant att utforska vidare. Mer om 

denna fråga i kapitel 6.2 Framtida arbete. 

Den första frågan löd: 

1. Kan utvärderingar av produkter och prototyper med Insitu-metoden bidra till 

effektivare produktutvecklingsprocess? 

Baserat på pilotundersökningen som gjordes tillsammans med POC måste svaret bli jakande: 

Eftersom POC inte systematiskt eller återkommande gör några kundundersökningar så är det 

givet att all typ av återkoppling från kunder som befinner sig utanför den innersta kretsen av 

produktutvecklare och teamatleter bidrar i någon mening till en mer effektiv 

produktutvecklingsprocess. Alternativet utgörs ju av en cykel som startar först när produkten 

lanserats och är i full produktion: inköp – användning – missnöje – återkoppling i form av 

reklamation eller återköp (med eventuellt missnöjd kund som resultat, men utan att man med 

säkerhet lyckas fånga in användarens åsikt).  

Att istället få möjligheten att samla in synpunkter och göra förändringar tidigt i 

utvecklingsprocessen sparar både pengar och potentiellt färre missnöjda kunder.  

Den viktigaste anledningen till att POC inte i dagsläget genomför kundundersökningar över 

huvud taget är tidsbrist och då bör Insitu-metoden kunna bidra genom att vara det absolut mest 

tids- och kostnadseffektiva alternativet för kvantitativ- såväl som 

kvalitativinformationsinhämtning. Det är enligt POC betydligt enklare att skicka ut en Insitu-

mätning än en enkät. Det enda bekymret är att rekrytera respondenter, men det kommer man ju 

aldrig ifrån.  

Den andra forskningsfrågan löd: 
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2. Är det möjligt med Insitu-metoden att få fram information/feedback som inte skulle 

komma fram med traditionella metoder? 

Den genomförda pilotundersökningen ger inget entydigt svar på denna fråga. De flesta 

synpunkter som dykt upp i undersökningen är kända av PU-teamet. Men då är också POC Octal 

en relativt mogen produkt som funnits på marknaden i mer än ett år. För att entydigt svara på 

denna fråga skulle man också behöva göra parallella undersökningar med olika metoder (enkät, 

fokusgrupp och Insitu-undersökning). Först då kan man svara på om Insitu-metoden avslöjar 

sådant som inte framkommer med traditionella metoder. 

Baserat på pilotundersökningen som genomförts förefaller det vara så att Insitu-metoden 

frilägger information som inte nödvändigtvis skulle framkomma med enkäter, men som 

antagligen skulle göra det med fokusgrupper. Dock ska vi ha i åtanke att POCs PU-team saknar 

tid och resurser för att genomföra kundundersökningar över huvud taget varför fokusgrupper inte 

är ett realistiskt alternativ i dagsläget. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Författarens rekommendationer för vidareutveckling av Insitu-metoden för utvärdering av 

produkter under utveckling och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 

Författaren rekommenderar att en ny pilotundersökning genomförs parallellt med en 

enkätundersökning och en fokusgrupp för att söka svar på den andra forskningsfrågan: Är det 

möjligt med Insitu-metoden att få fram information/feedback som inte skulle komma fram med 

traditionella metoder?  

För POC: PU-teamet har visat intresse att göra både återkommande generella undersökningar 

och specifika vid uppstart av projekt. Baserat på resultatet av pilotundersökningen och 

arbetsinsatsen för PU-teamet som måste anses vara rimlig så rekommenderar författaren varmt 

att POC införlivar regelbundna informationsinhämtningar från sina kunder. Förslaget att mejla ut 

undersökningslänk till webbkunder någon månad efter att kunden handlat på POCs egen hemsida 

verkar vara värt att prova. 

6.2 Framtida arbete 

Det finns ett antal förbättringar som med lätthet kan införas för att effektivisera användningen av 

Insitu-metoden för utvärdering av produkter. För det första skulle det vara väldigt intressant att 

plotta ut alla synpunkter i ett diagram istället för individerna. För denna tillämpning är inte 

individernas samlade index särskilt intressant. Det är mer intressant att klumpa ihop vissa ord 

som dyker upp mycket eller att visa hur en viss kategori står sig i diagrammet. 

Ett fantastiskt verktyg skulle vara ett så kallat word cloud som med fördel kan placeras i 

diagrammet och där ordens storlek varierar beroende på hur ofta de förekommer, placeringen 

styrs naturligtvis av respondenternas värdering (förväntan och inställning), färgen på texten 

skulle kunna markera om ordet anses viktigt eller oviktigt (förslagsvis svart för viktigt och ljust 

grå för oviktigt).    
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BILAGA A: PILOTUNDERSÖKNING 

Bilagan består av pilotundersökningens webbundersökning (frågeformulär) och den fullständiga 

rapporten som genererats med Insitu Respons. 

A.1 Undersökningsformuläret 

Undersökningen baserades helt och hållet på IAUs tekniska plattform, inga tekniska förändringar 

gjordes utan enbart innehållsmässiga. Frågorna formulerades om anpassade för utvärdering av 

produkter, men strukturen är densamma som vid tillämpningen för utvärdering av arbetsmiljö 

(Kraftkartan, 2015). 

 

Figur A.1.1 Introduktionssida 
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Figur A.1.2. Öppen fråga 

 

 

Figur A.1.3. Respondenten får själv värdera sina svar 
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Figur A.1.4. Avslutande enkätfrågor 
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A.2 Rapporten 

Rapporten baserades helt och hållet på IAUs tekniska plattform, inga tekniska förändringar 

gjordes utan enbart innehållsmässiga. Kategorier formulerades om anpassade för utvärdering av 

produkter, men strukturen är densamma som vid tillämpningen för utvärdering av arbetsmiljö 

(Kraftkartan, 2015). 
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