
 

  

Tillämpningar av social media för 
kommunikationsflöden i 
produktutvecklingsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLA ALONSO CHAPEL 

 

 

 

  

Kandidatexamensarbete 

Stockholm, Sverige 2014 

 

 



 
 

 

Tillämpningar av social media för 
kommunikationsflöden i 

produktutvecklingsprocessen 
 
 

av 
 

Paola Alonso Chapel 
 
 
 

 

Kandidatexamensarbete MMKB 2014:23 IPUB 164 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 



 

  



 

 

Sammanfattning 
Social media tar i dagens samhälle en stor plats och genom olika tillämpningar är det möjligt 
att använda för att stärka informationsutbyte och kommunikation i organisationer. Företag 
som jobbar med att utveckla tjänster och produkter kan utnyttja det för att samla kunders 
uppfattningar och kunskap för utveckling av nya koncept. Produktutvecklingsprocesser kräver 
kontinuerlig kommunikation och desto snabbare och effektivare den kommunikationen är 
desto bättre blir produktutvecklingen.  

För att ta reda på hur social media kan tillämpas i produktutvecklingsprocessen utfördes först 
en litteraturstudie för att ta fram ett teoretiskt ramverk. Den teorin som hittades i litteraturen 
gav en bas för möjligheterna i användning av social media i produktutveckling både externt 
och internt. Sedan utfördes intervjuer med två företag, Cosentino och Scania Fleet 
Consultancy, för att få en bredare förståelse av hur social media kan användas i 
produktframtagningsprocessen praktiskt och se om det stämde med den teori som undersökts. 
De två företagen intervjuades efter en mall för att ge ett mer jämförbart resultat. Den 
huvudsakliga analysen låg i hur företagen tillämpade social media externt respektive internt 
under produktutvecklingsprocessen. Scania Fleet Consultancys användning av social media i 
produktutvecklingsprocessen var näst intill obefintlig men företagets tillämpningar av social 
media ändå togs med som referensexempel på hur företag kan använda social media i andra 
områden. 

Resultatet som erhölls visade att det ena företaget, Cosentino, lade stor vikt på interna 
tillämpningar. Slutsatser som kunde dras från den utförda studien var att social media 
tillämpades för extern användning i produktutvecklingsprocessen främst i slutet, vid 
produktlansering. Vid lansering kan det användas för att öka kundernas varumärkeskännedom 
och erhålla kommentarer och synpunkter. Vid intern användning av social media i 
produktutvecklingsprocessen använde det Cosentino ett internt socialt nätverk. Cosentino 
verkar på global nivå och då blir kommunikationen svårare än för Scania Fleet Consultancy 
där kommunikationen skedde i person. Ett internt socialt nätverk kan vara ett starkt 
hjälpmedel för större företag eftersom det bidrar till mycket snabbare informationsutbyte och 
möjlighet för projektgrupper på olika platser samarbeta. 
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Abstract 
Social media has a big part in today’s society and through different applications there is a 
possibility to use too strengthen communication and the exchange of information in 
organizations. Companies that work with developing services and products can take 
advantage of this by collecting the customer’s perceptions and knowledge for the developing 
of new products. The product development process require continuous communication and 
the faster and more effective the communication, the better the product development.  

To find out how social media can be applied to organizations a literature analysis was 
performed to develop a theoretical framework. The theory that was found in the literature 
study provided a base for the possibilities for using social media in organizations. Interviews 
were then conducted with two companies, Cosentino and Scania Fleet Consultancy, to get a 
broader understanding of how social media can be used in the product development process 
practically and see if it was consistent with the studied theory. The two companies were 
interviewed by using a template to provide a more comparable result. The main analysis was 
in how the companies applied social media externally and internally during the product 
development process. Scania Fleet Consultancys use of social media in the product 
development process was virtually non-existent but the business practices of social media 
were still included as reference examples of how companies can use social media in other  

The obtained result showed that one company, Cosentino, put greater emphasis on internal 
applications. Conclusions that could be drawn from the performed study was that social media 
was applied for external use mostly at the end of the product development process. During 
product launch it can be used to increase customer brand awareness and obtain comments and 
feedback. For internal use in the product development process Cosentino used an internal 
social network. Cosentino works on a global level, which makes communication more 
difficult than for Scania Fleet Consultancy where communication was done in person. An 
internal social network can be a strong tool for larger organisations as it contributes to faster 
information exchange and the opportunity for project teams in different locations to work 
together.  
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Förord 
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1. Inledning 
Det kommuniceras mer och mer på social media och sociala nätverk men vad kan det ha för 
verkan på produktutvecklingsprocessen? 

Social media gör det möjligt att ta emot feedback och idéer från kunder och återförsäljare på 
plattformar som Facebook och Twitter vilket stärker relationen mellan kunder och företag. 
Sådant samarbete i innovationsprocesser ger organisationer möjligheten att samla in data 
direkt från kunder och sedan använda informationen för att utveckla bättre produkter som 
uppfyller kundernas behov (Kristensson, Matthing & Johansson, 2007). Genom att använda 
social media kan kunders kunskap och uppfattningar snabbt registreras och hanteras av 
företag och användas i tidiga faser av produktutvecklingen. Företaget kan då enklare få 
förståelse av kundens behov, något som krävs för att framgångsrikt utveckla nya produkter 
(Verloop, 2013). 

Det finns även möjligheter att integrera social media i intern kommunikation, något som ger 
innovativa användare möjligheten att lätt erhålla, ändra, skapa och sprida innovationer genom 
sociala nätverk. Social media kan på så sätt vara utgångspunkten till nya produkter eller 
tjänster (Chouh et al., 2011). Genom att öka användarnas möjligheter att arbeta innovativt 
genom social media uppmuntras även innovativ kommunikation (Chouh et al., 2011), något 
som har ökat i betydelse (Linke & Zerfass, 2011).  

Social media kan även användas som tillägg till traditionella kommunikationsmetoder och för 
att lättare och effektivare utbyta information. Det finns möjlighet att använda social media 
som kommunikationsverktyg för att gynna produktutveckling. Särskilt i integrerad 
produktutveckling som innebär att arbetet med olika uppgifter ska utföras simultant under 
projektets gång (Belson, 1994). Genom att ha enkel tillgång till kommunikationsverktyg ökar 
effektivitet i en produktutvecklingsprocess (Duhovnik et al., 2005). Flera empiriska studier 
har också visat att högre nivåer av kommunikation och informationssamling är 
sammankopplat till organisatorisk innovation (Aiken, Hage & Marrett, 1971; Tjosvold and 
McNeely, 1988). Kommunikation via social media skulle då kunna vara ett effektivt 
hjälpmedel för att producera nya innovativa produkter.   

1.1  Syfte 
Då kommunikation via social media har blivit en större del av vardagen i det moderna 
samhället är det viktigt att veta hur olika verktyg kan utnyttjas för att effektivisera arbetet i 
olika organisationer. Social media tillämpas mer av organisationer men frågan är om det har 
någon effekt på arbetet som utförs under produktutvecklingsprocessen och hur företag kan 
tillämpa det i sina organisationer. Produktutvecklingsprocessen är ett arbete som kräver 
kontinuerlig kommunikation och därför har syftet med projektet varit att svara på 
frågeställningen:  

Vad har tillämpningar av social media som kommunikationsverktyg för effekt på 
produktutvecklingsprocessen? 

1.2  Avgränsningar  
Arbetet pågick på halvtid under 20 veckor och utfördes i Madrid. På grund av en alternativ 
kursplan och tidsbegränsningar har det varit nödvändigt att sätta vissa andra begränsningar på 
projektet. Då intervjuer endast har utförts av en person och med hänsyn till svårigheter att 
kontakta företag i landet studien utfördes, Spanien, bestämdes det maximala antalet 
involverade företag till två. Tiden skulle inte räcka till för att intervjua och sammanställa fler 
intervjuer än så. Det ena företaget lägger större fokus på produktutveckling och innovation 
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och det andra på tjänsteutveckling. Storleken på företagen varierar mellan endast 6 och 2000 
anställda vilket måste tas i hänsyn vid jämförelse mellan dem. Ingen hänsyn har tagits till 
skillnaden på organisatoriska kulturer i olika länder. 
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2. Teori 
Följande kapitel presenterar den teori som ligger i grund till arbetet. De olika delarna har 
undersökt för att få en överskådlig bild av bakgrunden till den valda frågeställningen.  

2.1 Bakgrund om social media 
Social media är en del av det kallade webb 2.0, ett uttryck som myntades av Tom O’Reilly 
(2005) och innebär att användarna integrerar med varandra för att förbättra en hemsida och 
för att skapa en relation, till skillnad från web 1.0 (eller The World Wide Web) som bestod av 
envägsrelationer. Det leder till att företagen får kontroll och tillgång till unik information som 
ökar ju fler användare de erhåller (ibid., 2005). En av de principer som gäller för web 2.0 är 
att ”Tjänsten blir automatiskt bättre ju fler människor som använder den [min översättning]” 
(O ‘Reilly, 2005, s.5). Följande är en av definitionerna av social media ”Social media är en 
grupp av Internet baserade applikationer som bygger på web 2.0’s ideologiska och 
teknologiska grund, och det tillåter skapandet och delandet av användargenererat innehåll 
[min översättning]” (Kaplan and Haenlein, 2010, s.61) 

I dagens organisationssamhälle har användning av wikis, en webbplats som tillåter 
användarna att skriva och redigera direkt på Internet eller ett intranät blivit allt mer 
förekommande (Kai-Wah Chu, 2009). Även social media så som sociala nätverk (Facebook), 
mikrobloggar (Twitter) och delning av användarinnehåll (Youtube) används mer frekvent vid 
organisatoriskt arbete. Att de har blivit brett använda för att utnyttja kollektiv intelligens beror 
på att social media grundar en digital plattform där användare kan utbyta information och 
ändra existerande kunskap. Den här typen av sidor berikar användarnas erfarenheter genom 
att uppmuntra användardelaktighet, social interaktion och samarbete (Cegielski & Rainer, 
2012) och En sådan plattform kan leda till ny och mer komplex kunskap (Li et al., 2011).  

2.2 Kommunikation 
Social media bygger på öppen kommunikation och har på så sätt inte de begränsningar som 
kan kopplas till traditionell kommunikation (Rimkuniene & Zinkeviciute, 2014). Det är något 
som kan kopplas till öppen innovation, som innebär att företag kan och ska använda sig av 
interna och externa idéer och marknadsföringsvägar för framgångsrik utveckling av ny teknik 
(Henry Chesbourg 2006). 

Extern kommunikation 
Extern kommunikation syftar i den här rapporten på kommunikationsflödet mellan 
organisationer och kunden som utomstående part. Social media har gjort det möjligt för 
företag att ha en närmare relationer och aktiv kommunikation med sina kunder genom sociala 
nätverk som Facebook och mikrobloggar (Roberts och Candi, 2014).  Innovativa användare 
kan lätt erhålla, ändra, skapa och sprida innovationer genom sociala nätverk och kan på så sätt 
vara utgångspunkten till nya produkter eller tjänster (Chouh et al., 2011). Möjligheten för 
samarbete mellan kunder och företag via social media behöver inte heller ta hänsyn till 
geografiskt avstånd (Roberts och Candi, 2014) 

Internt kommunikation 
Sociala nätverk, liknande Facebook, kan användas för att kommunicera inom företag. Sådana 
nätverk kallas för Enterprise 2.0 (E2.0) och hjälper företags att koppla ihop existerande 
kunskap och resurser på en digital arbetsplats (Kenly, 2012) Användning av wiki verktyg är 
också positivt för intern kommunikation då det förenklar kunskapsutbytet och bidrar till att ny 
kunskap delas. Ny kunskap krävs för att organisationer ska vara konkurrenskraftiga (Wegner, 
2004). Intern kommunikation spelar också en stor roll i en kreativ och innovativ organisation, 
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då en formell organisationsstruktur och medveten innovation kräver motiverade individer 
(Contractor, Cozzens, & Monge, 1992). För att strukturera och manipulera viktig kunskap har 
organisationer använt sig av Knowledge Management Systems (KMS), verktyg som 
automatiskt kan hantera och organisera elektronisk kunskap i organisationen (Heisig et al., 
2003). En möjlighet är att kombinera traditionellare informationssystem med social media för 
att öka interaktionen vid kunskapsutbyte.  

2.3 Extern tillämpning av social media i produktutveckling 
Den allmänna produktutvecklingsprocessen byggs upp av sex olika faser (Ulrich & Eppinger, 
2008). I varje steg ingår aktiviteter som måste utföras för att gå vidare till nästa. 
Produktutvecklingen enligt Ulrich & Eppinger (2011) beskrivs av figur 1.   

 
Figur 1. Produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger, 2008, s.9. 

I en organisation kan social media användas i de olika faserna av 
produktutvecklingsprocessen för att samarbeta med kunder. Utgående från den generiska 
produktutvecklingsprocessen, se figur 1, av Ulrich and Eppinger (2008), och Robert och 
Candi (2014) är tre steg relevanta för kundkontakt och kundsamarbete integrerat med social 
media; projektplanering, konceptutveckling och production ramp-up, mer specifikt 
produktlansering. Roberts och Candi (2014) drar slutsatser om att marknadsundersökning via 
social media inte använts med positivt utgång under ny produktutveckling, vilket ingår i 
projektplanering och tidig konceptgenerering.  Då social medias effekt i 
produktutvecklingsprocessen är ett relativt outforskat område kommer stegen fortfarande 
undersökas. 

Projektplanering 
Social media skulle kunna användas externt i början av projektplaneringen där 
produktutvecklingsmöjligheter identifieras. Olika sätt för att hitta möjligheter kopplat till 
kundintegration är integration med lead users (von Hippel, 1986) och samling av förslag från 
nuvarande kunder (Ulrich and Eppinger, 2008). Ett exempel är att använda sig av en intern 
plattform eller extern plattform, som Facebook, där kunder får dela idéer som kan komma att 
användas av företaget (Guinan et al, 2011). 

Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen börjar med identifiering av kundbehov, vilket liknar identifiering 
produktutvecklingsmöjligheter i projektplaneringen. Kundbehov kan bland annat hittas på 
samma sätt som produktutvecklingsmöjligheter, genom lead users och nuvarande kunder. 
Enligt Roberts och Candi (2014) behöver företag kunna hitta rätt vägar för att positivt 
använda sig av social media för utnyttja kundkunskap. Verloop (2013) nämner också att 
social media kan användas för att ge ett företag en idé om vad kunderna söker, men då krävs 
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en analys av trender på marknaden för att lyckas skapa en innovativ produkt eller tjänst som 
större del av deras kunder vill ha. 
Vid konceptgenerering kan samarbete med kunder ses som ett sätt att förbättra idégenerering 
(Roberts och Candi, 2014). Genom att uppmuntra kunder att bidra med egna värden och 
åsikter kan projektgrupper erhålla en större mängd originella idéer för framtida produkter och 
tjänster (Kristensson, Matthing & Johansson, 2007). Roberts och Candi (2014) har hittat en 
positiv koppling mellan kundsamarbete via social media bidrar och ökad innovation i nya 
produktutvecklingsprocesser.  Det kan bero på att produkter erhåller högre värde i kundernas 
ögon och uppfyller kundbehov mer än produkter utvecklade i en isolerad miljö (von Hippel, 
2005). 

Produktlansering i Production ramp-up 
I produktlanseringsfasen kan social media användas för att få direkt feedback på en framtagen 
produkt. Genom att låta nyckelkunder, lead users, testa produkter och publicera resultat och 
feedback på sociala medier kan varumärkskännedomen och intresse för produkten öka 
(Guinan et al, 2011; Roberts och Candi, 2014). Direkt information från företag anses inte lika 
trovärdigt som kundrecensioner och rekommendationer (Shu-Chuan, 2009), därför kan det 
vara givande att låta nuvarande kunder testa och dela åsikter om produkter. Positiv bekräftelse 
av produkter på social media kan bidra till tidig acceptans av produkter (Roberts och Candi, 
2014).  

2.3 Intern tillämpning av social media i produktutveckling 
Social media kan användas såväl externt och intern i produktutvecklingsprocesser för att 
sprida kunskap och information (Jussila et al, 2012). Som nämnt tidigare kan sociala media 
verktyg användas för att öka kunskapsutbytet i interna organisationsmiljöer. 
Produktutvecklingsprocessens olika faser använder sig av en mängd olika informationssystem 
för att förenkla utvecklingssteget och dokumentera resultatet (Ulrich and Eppinger, 2008). 
Social media kan användas för kontinuerlig kommunikation och dokumentation under 
produktutvecklingsprocessen och nedan följer mer information om hur det kan användas i den 
allmänna produktutvecklingsprocessen. Samt hur det kan kombineras med 
kunskapshanteringen och informationsutbytet.   

Projektplanering och konceptutveckling 
Det har visats att wiki verktyg kan vara särskilt effektiva då designavdelningen ska skriva en 
projektplan och vid arbete med idégenerering (Walthall et al., 2011). Vid identifiering av 
kundbehov krävs det förståelse för behoven och medel för effektiv kommunikation till 
resterande utvecklings team (Ulrich & Eppinger, 2008). Social media kan användas för att 
vidarebefordra information om kundbehov till andra projektmedlemmar. Interna sociala 
nätverk möjliggör även kollektiv problemlösning och gemensamt skapande av produkter 
(Kenly, 2014). Det blir lättare att använda sig av samlad kunskap i företaget vid 
konceptgenerering.  

Kunskapshantering 
I alla steg av produktutvecklingen dokumenteras ny information och kunskap. Social media 
kan användas för dokumenthantering och kunskapshantering för den information som fås från 
utvecklingsstegen. Enligt Levy (2013) gynnas kunskapshantering då social media passar 
delandet av kunskap och hjälper till att bygga upp ett organisatoriskt minne.   

I detta stycke kommer en del av de tillämpningar av social media i KMS som tas upp av Levy 
(2013). Tillämpningarna av social media för KMS kan vara mer eller mindre synliga. Det kan 
finnas enklare interaktion som gilla-funktioner och kommentering och enklare anslagstavlor 
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som påminner om Facebookväggar. Det kan finnas wiki-verktyg, som fungerar som 
organisatoriska lexikon, som alla anställda antingen har möjlighet att läsa eller addera och 
ändra information. Användning av mikrobloggar kan även förekomma för att dela 
information. Till sist finns det fullständig implementation av social media i KMS, som består 
av ett internt socialt nätverk, motsvarande E2.0, där E står för Enterprise. Användningen av 
E2.0 bidrar till kunskapsdelande och enkel identifiering av resurser som redan finns på 
företaget (Kenly, 2012). 

Kommunikation 
En intern social plattform kan användas under projektets gång för att hjälpa 
projektmedlemmar få specifik information eller input från andra grupper. Genom att koppla 
ihop grupper på det sättet finns det möjlighet att utbyta information och samarbeta inom olika 
delar av organisationer. Enligt Thamhain (2004) är en viktig faktor för en projektgrupps 
arbete kommunikation och kontroll. Det inkluderar bland annat enkel tillgång till information, 
effektiv beslutstagning och effektiv kommunikation mellan olika funktioner. Genom att 
definiera hur social media kan användas för kommunikation kan arbetet med 
produktutveckling och innovativa processer öka (Kenly, 2012). 

Sammanfattning av teori 
I litteraturstudien har tillämpningar av social media i produktutveckling undersökts både 
externt och internt. Fokus på extern tillämpning, kommunikation och samarbete med kunder 
under produktutvecklingsprocessen visade att tre steg var relevanta. Vid en 
produktutvecklingsprocess finns det möjlighet att integrera social media i projektplanering, 
konceptutveckling och produktlansering. 

För intern tillämpning av social media ligger fokus på hur social media kan användas för 
kunskapshanteringen och kommunikationen. Social media kan användas för specifika 
utvecklingssteg men hela produktutvecklingsprocessen behöver kontinuerlig kommunikation. 
Därför syftar den interna användningen av social media mest på hur informationsflödet kan 
förbättras under produktutvecklingen.  
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3. Metod 
För att genomföra arbetet utfördes först en datainsamling genom en litteraturstudie och 
semistrukturerade personliga intervjuer. Litteraturstudien gav en bredare kunskapsbas av 
ämnen som ingick i den valda frågeställningen så som produktutveckling, kommunikation och 
social media.  

Efter den utförda litteraturstudien kunde tidigare ställda frågeställningen konkretiseras och 
delas upp för externt och internt bruk. 

Fråga 1. Kan extern tillämpning av social media användas som verktyg vid kundkontakt och 
kundsamarbete i produktutvecklingsprocessen? 
Fråga 2. Hur kan intern tillämpning av social media användas i 
produktutvecklingsprocessen? 

Med detta som grund var det möjligt att jobba vidare med hjälp av en empirisk studie. Den 
empiriska studie som genomförts har grundat sig på datainsamling från intervjuer av en litet 
urval, två företag. Det betyder att en kvalitativ metod kan ge en framgångsrikare 
helhetsbeskrivning av det undersökta problemet. Kvalitativa metoder är gynnsamt för studier 
med få fall då flera olika variabler ska undersökas (Osvalder et al., 2011). Efter att 
intervjuerna var utförda kunde resultaten från de olika företagen analyseras och jämföras för 
att undersöka deras tillämpningar kopplade till frågeställningen.  

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att ge ett teoretiskt ramverk till arbetet. Studien utfördes för att 
ge förståelse för hur produktutvecklingsprocessen fungerar och hur social media kan 
användas i produktutveckling. På så sätt kunde en större förståelse erhållas av hur social 
media kan tillämpas för att kommunicera och skaffa information i 
produktutvecklingsprocessen och hur det kan effektivisera produktutvecklingsprocessen.  
Teorin utgick ifrån den allmänna produktutvecklingsprocessen av Ulrich och Eppinger 
(2008). 

Sökord som användes var bland annat social media, produktutveckling, intern 
kommunikation, kommunikation, social media strategi i olika kombinationer. De databaser 
som användes för att göra sökningar var Google Scholar (2014) och KTH Primo (2014). Där 
Primo var den primära sök källan.  

Första litteratursökningen gav en väldigt överskådlig bild av tillämpningarna av social media i 
organisationer och produktutveckling. Senare utfördes en till sökning viktiga sökord var 
social media, öppen innovation, produktutveckling och kommunikation i olika kombinationer. 
Det gav en tydligare bild av hur social media kunde tillämpas i produktutveckling. Vidare har 
det utförts undersökning av relevanta referenser i den litteratur som hittats i sökmotorerna. 

3.2 Intervjuer 
De intervjuer som har utförts har varit semistrukturerade personliga intervjuer. Det är 
intervjuer som används för att få individens egen syn på situationen och tillåter intervjuaren 
välja sub-teman som ska diskuteras (Westlander, 2000). Anteckningar togs under intervjuerna 
samtidigt som det hela spelades in för att inte missa väsentliga punkter och göra det möjligt 
för intervjuaren att lyssna på intervjun i efterhand. Då intervjutypen som valdes ger en bred 
mängd information finns det risk att saker kan missas, vilket undviks genom inspelning. De 
flesta intervjuer har utförts med en respondent genom sociala medium verktyget Skype.  
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Intervjuguide 
För att förenkla intervjuprocessen utvecklades en intervjuguide, se Bilaga 1. Den utformades 
efter att den teoretiska studien utförts för att förenkla intervjuprocessen och ge intervjuerna en 
viss struktur. Intervjuguiden är till störst del uppbyggd av öppna frågor för att få ut så mycket 
information som möjligt av respondenten. Genom att följa intervjuguiden blev det lättare att 
hålla sig till det tänkta ämnet och inte flyta ut på andra banor.  

Urval 
På grund av svårigheter att kontakta företag i landet, Spanien, där studien utfördes 
intervjuades inte lika många företag som tänkt. Företagen som intervjuades, se tabell 1, valdes 
för att de arbetade mycket med social media på något till viss del externt eller internt. Social 
media användes till att marknadsföra tjänster eller hjälpa till i produktutvecklingsprocessen. 
De två valda företagen skiljer sig mycket, det ena arbetar mer med trendbaserade produkter 
medan det andra jobbar med tjänster till produkter som är väl baserade på marknaden. 

 

Företag Respondentens 
roll 

Bransch Antal 
anställda 

Utsträckning Intervju-
tid 

Cosentino Produkt och 
Innovationschef 

Tillverkning 
och försäljning 
av dekorativa 
lösningar som 
utgår från 
natursten 

Ca 2000 Europa, USA, 
Japan 

35 min 

Scania 
Fleet 
Consultan
cy 

Affärskonsult, 
koordinering av 
social media 
kampanj och 
affärskonsult, 
team manager 

Reducering av 
bränsleförbruk
ning och 
CO2 utsläpp 

6 Nederländerna 30 min 

Tabell 1. Företagen som intervjuades. 

3.3 Analysmetod 
Efter att varje intervju genomförts sammanställdes informationen och kontrollerades för att 
fastställa att en extra intervju inte behövde utföras. Sammanställd information analyserades 
genom att undersöka hur företaget använde social media som kommunikationsverktyg internt 
och extern i de undersökta faserna som upptäckts i teorin. Genom att analysera resultaten från 
intervjuerna efter samma modell kunde en komparativ analys mellan företagen enklare 
utföras. Den komparativa analysen av företagen försämras av företagens stora olikheter, det 
diskuteras nedan i metoddiskussionen. Resultatet av intervjuerna ställdes sedan mot den 
undersökta litteraturstudien för att se vilka slutsatser som kunde dras.  

3.4 Reliabilitet och Validitet 
Vid undersökningar där bedömningar eller mätningar ingår diskuteras ofta resultatets validitet 
och reliabilitet. Validitet hänvisar om en undersökning med korrekthet mäter vad det är menat 
att mäta och om undersökningen korrekt tolkar den funna informationen (Hernon och 
Schwartz, 2009). Validitet kan översättas till giltighet (Osvalder et al., 2011) och kopplas 
också till vilken mån resultatet kan generaliseras till en målgrupp och situation (Osvalder et 
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al., 2011; Hernon och Schwartz, 2009). Reliabiliteten för en undersökning står för hur 
tillförlitlig undersökningen är (Osvalder et al., 2011).  

Reliabiliteten har hanterats genom att förklara viktiga begrepp och hålla semistrukturerade 
intervjuer med en utformad intervjuguide. Reliabiliteten i den utförda studien försämras av att 
båda intervjuer har utförts på engelska, som inte varit modersmålet för någon av parterna. 
Intervjuerna har förlitat sig på båda parterna har tillräcklig hög engelsk språkkompetens. På 
grund av språket kan uppfattningar av ord bli fel, dessutom blir meningar annorlunda vid 
översättning till svenska. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att få med all 
information som kommit fram och på så sätt höja reliabiliteten. Resultatet av transkriberingen 
har dock inte skickats till företagen för att respondenterna kunnat verifiera att inga 
missförstånd har uppkommit. Det låga antalet intervjuer påverkar också undersökningens 
reliabilitet. 

Validiteten i den empiriska studien står för hur intervjufrågor utformats och tolkats. 
Intervjufrågorna har formulerats efter en litteraturstudie för att ha hög relevans för ämnet, 
men då teoristudien har omstrukturerats i efterhand sjunker validiteten. Intervjufrågorna håller 
inte lika hög relevans som menat i första hand och det fanns inte tid att utföra nya intervjuer 
efter revidering av litteraturen. Validiteten står även för hur väl den empiriska studien stödjer 
litteraturstudien, på grund av det låga antalet deltagare är slutsatserna som dras bara 
antaganden.  

3.5 Metoddiskussion 
Kvalitativa metoder ger en mer subjektiv bild av resultatet vilket kan ses som en nackdel då 
det kanske inte stämmer för alla. Det bästa sättet att utföra en studie på är att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär att den som utför studien 
systematisk samlar in empirisk data och analyserar resultatet med utgångspunkt i testbara 
hypoteser (Osvalder et al., 2011). En kvantitativ metod är exempelvis svarsenkäter som 
skickas ut. Metoden lämpas sig bäst för stora populationer och kan en bättre objektiv syn av 
resultatet. Då tidsramen var begränsad för det utförda arbetet användes endast intervjuer som 
kvalitativ metod och litteraturstudie som grund till analysen.  

Effektiviteten av användningen av social media har inte undersökts då det inte fått plats i 
studien, arbetet ger en grund för hur social media kan tillämpas i produktutveckling och 
tjänsteutveckling, något som kan användas i fortsatta studier. Den empiriska studien bestod av 
två företagsintervjuer med vitt skilda verksamhetsområden, på grund av det ges en 
helhetsbedömning av hur olika företag har tillämpat social media snarare än ett specifikt 
resultat av hur social media kan tillämpas. Efter att intervjuerna utförts blev det klart att 
endast Cosentino använder social media i den utsträckning som kan kopplas till 
produkutvecklinsprocessen och att Scania Fleet Consultancys användning av social media i 
produktutvecklingsprocessen är näst intill obefintlig. Scania Fleet Consultancy utvecklar är 
dessutom en tjänst och inte produkt. Då storleken av studien varit så liten har Scania Fleet 
Consultancys tillämpningar av social media ändå tagits med som referensexempel på hur 
företag kan använda social media i andra områden.  
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4. Resultat/Empiri 
I följande kapitel beskrivs resultat som erhållits från intervjuer. Det har strukturerats utifrån 
hur företagen arbetar med produktutveckling och tjänster och hur de tillämpat social media 
externt och internt.  

4.1 Cosentino 
Respondent: Valentín Tijeras García, Produkt och Innovationschef 
Cosentino är ett familjeägt företag som startade 1979 med bara 17 anställda i Almeria, 
Spanien. Sedan dess har utvecklingen gått fort och företaget agerar nu på en global marknad 
med ca 2000 anställda runt om i världen. Företaget tillverkar och säljer lösningar av natursten 
och har i nuläget sex olika produktlinjer som består av olika typer av stenar och är 
världsledande i den branschen. 

Cosentino jobbar med en innovationspipeline som innebär att de börjar med ett stort antal 
idéer som sedan blir en ett mindre antal prototyper, som till sist blir ett fåtal produkter som 
kan lanseras vid rätt tidpunkt på marknaden Det betyder att de har en portfolio med en mängd 
olika idéer att lansera när tiden är inne. En typisk projektgrupp består av R&D, logistik, 
produktion och marknadsföring.  

Cosentino fångar information från en mängd olika platser men en av de största källorna är 
kundbesök. Den data som erhålls registreras i informationssystem. Varje år har fabriken ca 
5000 besökare, som inkluderar arkitekter, designers, tillverkare och köksåterförsäljare. 
Besökarnas feedback kan komma att dokumenteras för att användas i senare beslutsprocesser 
eller läggas i en rapport som sammanställs var tredje månad. Rapporten som sammanställs är 
trendobservatorisk och reflekterar vad som upplevts på marknaden gällande trender, 
konkurrenter och feedback från kunder. 

Företaget går in i produktutvecklingsprocessen i flera faser. I den begynnande planeringsfasen 
för projekten använder företaget sig av enkäter där de frågar folk hur de ser marknaden, vad 
som kommer näst och undersöker vad som händer bland konkurrenter. I andra fall kan det 
hända att det redan finns en konkret idé om vad nästa projekt ska handla om eller att trender 
som hittats följs. Enkäter kan även användas i senare delar av utvecklingsprocessen såsom vid 
prototyptestning för att se vad kunderna tycker är mest intressant och vid den slutliga fasen 
innan produkten lanseras på marknaden. Då för att få feedback från kunder och se om det är 
attraktivt på marknaden.  

Projektplanering vid extern användning av social media 
Cosentino har ett Facebook konto och ett Twitter konto, på Facebook kontot kan människor 
interagera och skriva frågor och förslag. Att ta emot idéer genom sociala media ses dock som 
ett problem då människor svarar med personliga preferenser istället för trender på marknaden.  

Konceptutveckling vid extern användning av social media 
Cosentino använder sig inte mycket av externa sociala nätverk då marknaden kan vara 
aggressiv och det går snabbt för konkurrenter att kopiera deras produkter. Då det är svårare att 
kontrollera information är de motvilliga till att använda externa nätverk i 
produktutvecklingsprocessen.  

Produktlansering vid extern användning av social media 
Produktlansering kan ske via social media, som Facebook och Twitter. Dock är det inget 
aktivt användande. 



 12 

Projektplanering och konceptutveckling vid intern användning av social media 
 Cosentino har en plattform som interagerar med ett internt socialt nätverk, som används för 
att anställda ska publicera idéer om nya produkter och projekt. Den har det sociala attributen 
att andra kan betygssätta idéerna och på så sätt belönas de mest produktiva medarbetarna. 
Plattformen har även varit öppen för kunder för att samla idéer men resultatet har inte varit 
lyckat.  

Kunskapshantering 
Informationssystem integreras med det interna sociala nätverket genom att dokument laddas 
upp och hanteras konstant, anställda har även möjlighet att kommentera de uppladdade 
dokumenten. Det kan laddas upp så att det är tillgängligt för alla men i 
produktutvecklingsprocessen hålls informationen inom projektgruppen. Integrationen mellan 
KMS och social media har använts i alla de senaste projekten. 

Cosentino har tidigare haft misslyckade försök med att skapa plattformar för att dela 
information men med det sociala nätverket blir det betydelsefullt enklare för användarna att 
kommunicera, vilket har lett till mer produktiva användare.  

Företaget använder sig av en intern wiki som kallas Cosentino Brain där all information om 
produkter, företaget och produktionsprocesser finns tillgängliga för anställda. Den kan också 
användas som en sökmotor då all information taggas och blir mer lättillgänglig.  

Kommunikation 
Cosentino arbetar med Yammer (2014), en social plattform som är utvecklad för företag. Där 
finns möjlighet att dela bilder och kommentera olika projekt. Projektgrupperna har möjlighet 
att kommunicera mellan varandra och andra delar av företaget och även få feedback av andra 
anställda. Det finns en vald grupp med personer som har en god känsla av marknaden och 
som är nära kunderna vars feedback kan användas under produktutvecklingsprocessen. 
Gruppen används regelbundet för att testa koncept som utvecklats. På den sociala plattformen 
kan grupper skapas för projekt, där berörda anställda bjuds in.  

Alla anställda med företagsmail är en del av nätverket och nästan alla kan interagera inom det. 
Inom Cosentino Brain är det möjligt att ställa frågor till experter i företaget och om anställda 
följer en viss tråd erhålls kontinuerlig uppdatering om nya händelser. Forum finns inom 
plattformen i vilka anställda kan diskutera hur olika material beter sig i extrema 
omständigheter. Anställda lägger upp upplevelser, bilder eller exempel på hur de har använt 
olika material och tips på hur de inte bör användas. 

Alla är uppdaterade med den senaste informationen då de alltid har tillgång till Yammer och 
det betyder att samma sorts kontinuerliga möten inte krävs då informationen delas och 
uppdateras konstant. Nätverket har löst många kommunikationsproblem företaget hade 
tidigare och även brutit ner många av de barriärer som finns i ett multinationellt företag. 

 

4.2 Scania Fleet Consultancy 
Respondent: Bert Rompa, affärskonsult, koordinering av social media kampanj och Wendy 
Coldenbrander affärskonsult, team manager 
Scania Fleet Consultancy har använt dig av Scrum (2014) vid utvecklingen av en applikation 
de kallar the game, från gamification (Deterding et al., 2013, s.2). Inom avdelningen som 
intervjuades hålls möten varje vecka då de bara är ett fåtal människor. Tvärfunktionella 
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grupper används alltid och de har kontinuerlig kommunikation med andra avdelningar. Vid 
utvecklingen av den sociala media kampanjen användes en extern part.  

Den sociala media kampanjen började genom en affär med regeringen för att främja det nya 
körningssättet för lastbilsförare samt utveckla en ny produkt med the game för att motivera 
lastbilsförare att göra ett bättre jobb och förbättra sina kör färdigheter. I social media 
kampanjen var syftet att ge människor en insikt av hur svårt det är att köra med en lastbil och 
hur svårt det är att manövrera farthållare. Om företaget når ett visst antal ”gilla” bidrar 
regeringen med pengar och ett visst antal människor nås. Huvudplattformen som används för 
social media är Facebook men en YouTube-kanal används för att delar animationer och filmer 
om hur exempelvis farthållare används. 

Projektplanering vid extern användning av social media 
Kunderna är alltid välkomna att ge tips om vad företaget skulle kunna göra och Scania Fleet 
Consultancy undersöker de olika förslagen för att se om det är något som kan utvecklas och 
om det är användbart för andra kunder. Om det är användbart planeras det in i nästkommande 
utsläpp men om det inte är det informeras kunden. Det finns planer om att använda social 
media i tjänsteutvecklingenn, exempelvis fråga vad nästa satsning skulle vara för kommande 
utvecklingssteg eller för att få kundfeedback. På webbsidan som byggts upp finns det 
möjlighet för alla kunder att följa nyhetsflödet och se vad de nya utvecklingarna är.  

Produktlansering och upplärning vid extern användning av social media 
En viktig aspekt har upptäckts vid användning av social media, ge mycket innehåll med 
budskap, annars blir folk ointresserade. Fokus just nu ligger på att skapa innehåll och ge folk 
tips och vägledning om hur en lastbil ska köras. Tips som även fungerar på en vanlig bil, 
exempelvis manövrering av farthållare och sparsam körning. Innehållet finns på Facebook 
men på hemsidan som byggts finns även Facebook länkar som ger möjlighet för förare att 
skriva på Facebook när de vunnit ett pris och sedan dela det med the game.  

När sparsam körning annonserades (körning utan användning av accelerator eller broms) 
diskuterade användarna om hur det kunde användas under videon. Tittarna deltog på ett 
neutralt vis och gav feedback. Sedan kampanjen startades mer medvetenhet bland kunderna 
om deras produkter märkts av och det har kommit mycket positiv feedback om vad som kan 
göra med produkterna. Större insikt om hur produkter kan förbättras på ett enkelt sätt har 
erhållits genom kampanjen.  

Kunskapshantering  
Intranät används för att informera anställda inom Scana Benelux om förändringar som gjorts 
på produkter. Allt som läggs upp på intranätet sparas automatiskt i historiken, vilken alla 
anställda kan gå in och kolla i. Informationssystem används fört att informera kollegor om 
vad som har utvecklats.  

Plattformen som används för att samla information om körning är helt intern. Det är förarna 
som kan ge information om körningsträning och tränare ger extra input. Företaget undersöker 
om den informationen som fås bara ska hållas internt eller om det ska läggas upp på den 
externa webbplatsen.  

Kommunikation 
Kommunikationen hos Scania Fleet Consultancy sker till stor del i ”face to face”. Ingen social 
media har använts för att kommunicera. 
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4.3 Sammanfattning av resultat 
Analysen undersöker hur de intervjuade företagen tillämpar social media utifrån den 
undersökta teorin. Tabell 2 nedan visar företagens tillämpningar av social media i 
produktutvecklingsprocessen och tjänsteutveckling. Där nej betyder att det inte förekommer 
och vid ja har förekomst dokumenterats.  

 

Företag Cosentino Scania Fleet Consultancy 

Projektplanering (exernt) Nej Nej, men planerat för framtiden. 

Konceptutveckling (exernt) Nej Nej 

Produktlansering Ja, men ej kontinuerligt. Ja 

Projektplanering (internt) Ja Nej 

Konceptutveckling (internt) Ja Nej 

Kunskapshantering 
 

Ja Nej 

Kommunikation 
 

Ja Nej 

Tabell 2. Företagens tillämpningar av social media i produktutvecklingsprocessen. 
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5. Analys 
Följande kapitel beskriver analysen som utfördes efter att resultatet sammanfattats. 

5.1 Extern tillämpning av social media i produktutveckling 
Nedan följer tillämpningarna av social media externt i produktutveckling med avseende på 
den undersökta teorin.   

Projektplanering och Konceptutveckling 
Scania Fleet Consultancy låter kunderna maila ge och tips och knep om vad företaget skulle 
kunna göra och undersöker de olika förslagen för att se om det är något som kan utvecklas 
och om det är användbart för andra kunder. Om det är användbart planeras det in i 
nästkommande utsläpp men om det inte är det informeras kunden. De planerar att använda 
social media vid projektplanering, exempelvis fråga vad nästa satsning skulle vara för 
kommande utvecklingssteg och på så sätt låta kunder vara mer delaktiga (Guinan et.al, 201).  

Cosentino har ett Facebook konto och ett Twitter konto, på Facebook kontot kan människor 
interagera och skriva frågor och förslag. Att ta emot idéer genom sociala media ses dock som 
ett problem då människor svarar med personliga preferenser istället för trender på marknaden. 
Som Verloop (2013) fastställde behövs det en trendanalys för att utveckla en produkt eller 
tjänst som kommer säljas. Det är svårt att hitta säkra vägar för att använda social media när 
det kommer till användning av kundernas kunskap för lyckade innovationer (Roberts och 
Candi, 2014).  

Båda företagen har medel för kunderna att bidra med idéer och förslag på nya produkter eller 
förändringar men mycket uppfyller inte, utifrån det den uppfattning som fåtts från 
intervjuerna, de marknadsbehov som företagen hittar på egen hand. 

Produktlansering 
För att vara ledande i ett område, i Scania Fleet Consultancys fall utveckling av hållbar 
körning, krävs ständig kommersialisering av nya idéer (Treacy & Wiersema, 1993) och då är 
social media en snabb väg för att få ut informationen till kunder och på så sätt stärka det egna 
varumärket. Filmer som läggs upp bidrar till mer uppmärksamhet av produkterna och ger 
användarna möjlighet att dela med sig av erfarenheter, kommentera och ge feedback på den 
informationen som läggs upp på företagets Facebook och YouTube-kanal. Det förstärker 
företaget relation med kunderna och bidrar till aktiv kommunikation med andra användare 
(Roberts och Candi, 2014). I Cosentinos fall kan produktlansering ibland ske via social media, 
som Facebook och Twitter. 

5.2 Intern tillämpning av social media i produktutveckling 
Nedan följer tillämpningarna av social media internt i produktutveckling med avseende på 
den undersökta teorin.  

Projektplanering och konceptutveckling 
Cosentino har en digital plattform utöver Cosentino Brain och Yammer som används för att 
anställda ska publicera idéer om nya produkter och projekt. På så sätt kan kunskap som redan 
finns på företaget användas. Plattformen har det sociala attributet att andra kan betygssätta 
idéerna och på så sätt belönas de mest produktiva medarbetarna. Sidan bidrar till en större 
mängd originella idéer för framtida produkter, liknande samma process som kan användas för 
kundsamarbete externt (Kristensson, Matthing & Johansson, 2007). Trots att Cosentino inte 
hittat vägar för att användning av social media media externt för idégenerering kan anställda 
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internt ge idéer till andra projektgrupper och öka innovation i produktutvecklingsprocessen 
(Robert och Candi, 2014).  
Kunskapshantering 
Hos Cosentino kan anställda kommentera alla dokument och påpeka om information är 
utdaterad eller måste ändras. Traditionella system har på så sätt gjorts mer sociala och det 
förenklar kommunikationen av innehållsrik information (Bertoni och Chirumalla, 2011). Det 
är enkelt att följa olika trådar på Cosentino Brain och på så sätt få kontinuerligt nyhetsflöde 
om nya händelser och uppdaterad information. Genom att taggning används är förenklar det 
även sökning av trådar under ett visst ämne (Levy, 2013). Alla anställda har inte tillåtelse att 
ändra och addera information på Cosentino Brain, men alla har möjlighet att skicka förslag 
och kommentera innehållet till experterna som ändrar i den. Wiki-verktyget kan på så sätt 
hållas uppdaterad då alla får tycka till om informationen.  

På Yammer har alla anställda möjlighet att dela dokument i och mellan grupper och dessutom 
kommentera dem. Det bidrar till enklare identifiering av resurser och snabbare spridning av 
kunskap (Kenly, 2012) samtidigt som användningen av den distribuerade kunskapen ökar 
(Jussila et al., 2012) 

Scania Fleet Consultancy använder sig av intranät för att spara information och kunskap. Utan 
tillämpning av social media.  

Kommunikation 
För Cosentino ger Yammer möjligheten till rik användarerfarenhet då de anställda kan skapa 
egna grupper, dela information och kommunicera inom gruppen. Något som är viktigt för 
projektgruppers arbete (Thamhain, 2004). Användarna kommenterar och gillar inlägg och kan 
även säga till om något inte stämmer eller om något måste tilläggas. Kommunikationen är 
snabb och därför sker informationsdelning kontinuerligt och på så sätt hålls all information 
uppdaterad. Nätverket gör det även lättare för projektgrupper att undersöka vad andra delar av 
företaget jobbar med och på så sätt koppla ihop projekt på en global nivå. Genom att ha en 
struktur för kommunikationen i det sociala nätverket kan arbetet med produktutveckling och 
innovativa processer öka (Kenly, 2012).  

Scania Fleet Consultancy har inget större behov av ett internt socialt nätverk då det är en 
mindre avdelning som jobbar tillsammans och kommunikation sker i person. Plattformen som 
används för att samla information om körning är helt intern. Det är förarna som kan ge 
information om körningsträning och tränare ger extra input, det finns alltså en 
kommentarsfunktion men inte mer tillämpning av social media. 
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5.3 Jämförelseanalys 
Tabell 3 sammanfattar hur företagen tillämpar social media och den analys som utförts med 
grund i den presenterade teorin. 
 

Företag Cosentino Scania Fleet Consultancy 

Projektplanering (exernt) 
Konceptutveckling 
(exernt) 

Idéer kan tas emot via social 
media men används inte i på 
grund av åsikter med 
personliga preferenser 
istället för trender.  

Idéer kan tas emot via social 
media och det är planerat att 
aktivt använda det vid 
projektplanering då kunders 
deltagande ses som positivt.  

Produktlansering Inget aktivt användande av 
social media för 
produktlansering utan någon 
konkret anledning för det 
valet.  

Social media används aktivt 
för att uppmärksamma kunder 
om nya tjänster och stärka 
relationen mellan kund och 
företag.  

Projektplanering (internt) 
Konceptutveckling 
(internt) 

Social media för att låta 
anställda ge förslag på nya 
projekt- och produktidéer. 
Användning av 
betygssystem för att 
uppmuntra innovation. 

Ingen användning av social 
media. 

Kunskapshantering 
 

Kombination av social 
media med traditionella 
system för 
kunskapshantering. Samt 
användning av ett internt 
socialt nätverk som 
förenklar spridning av 
kunskap. 

Ingen användning av social 
media. Endast traditionellt 
intranät. 

Kommunikation 
 

Internt socialt nätverk som 
används för att 
kommunicera inom 
projektgrupper och mellan 
olika delar av företaget. Ger 
möjlighet att öka innovativa 
processer.  

Ingen användning av social 
media då svårigheter med 
kommunikation inte anses 
vara ett problem 

Tabell 3. Jämförelse mellan företagens tillämpningar av social media.  
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras de olika tillämpningarna av social media de två intervjuade företagen 
inriktat sig på. 

Extern användning av social media 
Uppfattningen som erhölls av Cosentino var att det blir svårare att låta externa parter få 
inblick på koncept innan de är färdigutvecklade, om innovativa produkter ska utvecklas, på 
grund av att stor insyn under produktutvecklingsprocessen medför större risk att konkurrenter 
kommer åt viktig information och lanserar liknande lösningar. I teorin diskuterades problemet 
med att identifiera rätt kunder men konkurrens har också visat sig vara en faktor i Cosentinos 
fall. Cosentino är ett företag vars framgång ligger i att erbjuda unika och innovativa lösningar 
och det kan kompromissas då utomstående parter får ta del av information för tidigt i 
produktutvecklingen.  

Scania har produkter som kunder redan köper men målet för Scania Fleet Consultancy är att 
förbättra användandet av produkterna efter lanseringen och på så sätt erbjuda kunderna en 
fullständig tjänst för körande via sociala medier. Socialt media är tillgängligt för alla körare 
oberoende av vad de kör, Scania Fleet Consultancy hjälper körare som inte är kunder 
samtidigt som de stärker sitt varumärke. Det är en klar skillnad från Cosentinos fall då 
tjänsten har utvecklats med instruktioner från regeringen och det intresse som fås genom 
social media kan kopplas till regeringens framgång såväl som företagets. Målet är att höja 
utvecklingen av hållbar körning och inte erbjuda en innovativ tjänst eller produkt som måste 
vara olikt allt annat på marknaden. Företagets framgång vid tillämpning av social media utgår 
i det här läget ifrån hur mycket intresse som väcks för ett hållbart körningssätt och inte 
intresset för själva företaget. Därför kan konkurrens vara en mindre faktor vid användning av 
social media.  

Intern användning av social media 
De två intervjuade företagen jobbar på väldigt skilda vis när det gäller tillämpning av social 
media som internt kommunikationsverktyg. Det kan till viss del bero på storleken på 
företagen, då större företag tenderar att använda social media mer i kommunikationssyfte 
internt (Galgliardi, 2013; Levy, 2013). Dessutom arbetar företagen i skilda branscher och har 
olika mål vid produktutveckling och marknadsföring av sina produkter. Scania Fleet 
Consultancy har inga planer på att använda ett internt socialt nätverk då företaget inte känner 
någon användning för det. Cosentino som är ett betydelsefullt större företag, som också 
verkar globalt, uttrycker hur viktigt det interna sociala nätverket blivit för kommunikationen 
under produktutvecklingen.  

Hos Cosentino finns det inte samma möjlighet som på Scania Fleet Consultancy för 
medarbetarna att ha kontinuerliga möten och diskutera i person. Det sociala nätverket har 
gjort det möjligt att minska på kontinuerliga möten då kommunikationen och 
informationsflödet är tillgängligt för alla anställda. Scania Fleet Consultancy har inget större 
behov av ett internt nätverk då det är en mindre avdelning som jobbar tillsammans. Det är 
rimligt att steget från intranät till socialt nätverk är mer relevant för ett företag som arbetar på 
global nivå. Genom sociala nätverk kan projektgrupper på olika geografiska avstånd 
samarbeta och dela med sig av kunskap och information. När möjligheten att gå och diskutera 
med rätt person så fort en fråga uppstår inte finns kan social media vara ett hjälpmedel 
eftersom det digitala samhället alltid är öppet. 
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Social media som undervisningsverktyg 
I intervjun med Scania Fleet Consultancy kom användning av social media som ett 
undervisningsverktyg upp, då företaget använder YouTube för att visa körare nya sätt att 
använda fordonen. Scania vars produkter har en längre livstid lägger större fokus på 
hållbarhet. Den kampanj Scania Fleet Consultancy använder är en tjänst som kan användas till 
företagets egna produkter men även andra fordon. Filmer som läggs upp bidrar inte bara till 
mer uppmärksamhet av produkterna utan är också ett träningsverktyg för att förbättra körning. 
Tjänsten som erbjuds gör det möjligt för kunder att lära sig av professionella och utveckla 
mer hållbar körning och kan också bli en anledning till att köpa företagets produkter. Det 
diskuterades inte heller teoriavsnittet men det skulle vara en intressant del av 
produktlivscykeln att undersöka i avseende på användning av social media.  
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7. Slutsatser 
Arbetets slutsatser kan delas in i två huvudsakliga perspektiv som presenteras nedan.  

7.1 Extern tillämpning av social media 
Fråga 1. Kan extern tillämpning av social media användas som verktyg vid kundkontakt och 
kundsamarbete i produktutvecklingsprocessen? 
Nedan följer slutsatserna om hur social media kan vara ett effektivt verktyg för extern 
användning i produktutvecklingsprocessen. 

Projektplanering 

- Båda företagen har medel för kunderna att bidra med idéer och förslag på nya 
produkter eller förändringar, så som interaktion via Facebook, Twitter och YouTube. 
Problemet som har framkommit är att idéerna inte uppfyller marknadsbehov som 
upptäcks av företagen.  

Konceptutveckling 

- Samma slutsats dras från projektplanering dras även för konceptutveckling. 
- Hos Cosentino finns det rädsla att konceptgenerering med kunder kan leda till 

konkurrenter får inblick i deras projekt och det är inte önskvärt. 

Produktlansering 

- Scania Fleet Consultancy använder Facebook och YouTube för att uppmärksamma 
tjänster, kunder kan lära sig nya körningssätt, kommentera och feedback. Cosentino 
använder Facebook och Twitter men inte lika aktivt, kunder kan även här kommentera 
nya produkter.  

7.2 Intern tillämpning av social media 
Fråga 2. Hur kan intern tillämpning av social media användas i 
produktutvecklingsprocessen? 

Slutsatser om hur social media kan användas internt i produktutvecklingsprocessen. Scania 
Fleet Consultancy använder inte social media när det gäller kommunikation eller hantering 
information inom företaget. 

Projektplanering och konceptutveckling 

- Cosentino har en plattform som används för att anställda ska publicera idéer om nya 
produkter och projekt. Den har det sociala attributen att andra kan betygssätta idéerna 
och på så sätt belönas de mest produktiva medarbetarna.  

Kunskapshantering 

- Cosentino använder ett wiki verktyg kallat Cosentino Brain där anställda kan 
kommentera alla dokument och påpeka om information är utdaterad. 

- På Cosentinos interna sociala nätverket Yammer har alla anställda möjlighet att dela 
dokument i och mellan grupper. 

Kommunikation 

- Anställda på Cosentino kan kommunicera när som helst på det interna sociala 
nätverket Yammer. Det finns möjlighet att skapa egna grupper för att kommunicera 
med utvalda personer.  
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8. Rekommendationer 
Rekommendationerna nedan beskriver hur företagen kan utveckla arbetet med social media 
för att stärka kommunikationen i produktutvecklingsprocessen både genom externa sociala 
nätverk och interna. Den andra delen ger förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas för 
fortsatta studier.  

8.1 Rekommendationer för företagen 
- Samarbeta mer med nyckelkunder vid begynnelsefasen genom att skapa ett socialt 

nätverk för kunder med stort inflytande att komma med förslag och idéer.  
o Liknande den funktion som hittats i en del av Cosentinos sociala nätverk där 

anställda får komma med idéer som betygsätts. 
- Låt kunder testa och dela åsikter om produkter för att sprida positiva recensioner och 

åsikter på social media. 
o Användning av social media som Facebook, Twitter och Youtube för att sprida 

åsikter i ord eller film. 
- Använd interna sociala nätverk för kommunicera kundbehov till andra 

projektmedlemmar. 
o Exempelvis Yammer, där anställda kan kommunicera med resterande 

projektmedlemmar direkt.  
- Använd interna sociala nätverk för att dela dokument och kunskap. 

o Funktioner som finns på Yammer där anställda kan kommentera och dela 
dokument, eller Cosentino Brain där kunskap om företaget, projekt och 
produkter sparas.  

- Använd interna sociala nätverk vid idégenereing och problemlösning vid 
konceptgenerering.  

o Yammer och Cosentino Brain ger exempelvis projektmedlemmar möjligheter 
att hitta nödvändig kunskap vid problemlösning och snabb kommunikation vid 
idégenerering.  

8.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Det utförda arbetet har endast bestått av två intervjuer. Då företagen har skilt sig mycket både 
arbetsmässigt och storleksmässigt är det svårt att dra konkreta slutsatser. Arbetet kan ses som 
ett underlag för vilka teorier som finns idag och hur några företag har tillämpat social media i 
sina organisationer. Rekommendationerna som följer för fortsatt arbete skulle ge en klarare 
bild av hur social media kan tillämpas i produktutvecklingen. 

- Komplettera den kvalitativa studien med en kvantitativ studie för att ge ett mer 
tillförlitligt resultat. Använd input från en större mängd företag. 

- Undersöka om det finns någon strategi för att använda social media externt i 
projektplanering och tidig konceptutveckling med ett positivt resultat, då det inte 
hittats.  

- Undersöka vilka typer av marknader som är mest lämpade att använda social media 
för produktutvecklingsprocessen. Om det kan skilja sig för företag som arbetar mer 
trend inriktat. 

- Undersöka skillnader för tillämpning av social media internt mellan företag som 
arbetar på en global nivå och en lokal nivå eftersom kommunikationen kan försvåras 
vid ett högre antal anställda.  

- Hitta ett sätt att äta effekten av tillämpningar av social media. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Inledning 

• Presentera mig själv 
• Förklara syfte och bakgrund med intervjun 
• Berätta hur materialet kommer användas 
• Tidsåtgång 

Företagsrespondent 
• Fråga om sekretess 
• Den intervjuades namn? 
• Vad har X för roll på företaget? 
• Vad för slags produktutveckling företaget jobbar med? 
• Vad har X för roll i produktutvecklingen? 

Kommunikationsfrågor 
Definiera informationssystem 

• Använder sig företaget av KMS eller DMS? 
o Av vilka personer på företaget? 
o Hur är systemen uppbyggda? 
o Exempel på hur det används 

• Betydelsen av dessa 
o Hur mycket används de i de olika utvecklingsstegen? 
o Hur mycket förlitar sig företaget på systemen? 

Direkt kopplat till frågeställning 
Definiera sociala medier/webb 2.0 

• Används några sociala medier i PUprocessen? 
o Vilka används? 
o Av vilka personer i projektgrupperna? 
o I vilka utvecklingssteg? 
o Exempel på hur de används 

• Används sociala medier vid KM och DMS? 
o Vilka används? 
o Av vilka personer i projektgrupperna? 
o Exempel på hur de används  

• Påverkar de arbetet med innovationsarbete: 
o Hur mycket tillåter ni användare att delta i era sociala medier? 
o På vilket sätt deltar användarna? 
o Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 
o Hur använder ni wikisar? Kan alla läsa dessa och vilka har möjlighet att göra 

ändringar? Vad används de till?  
o Har ni nära samarbete mellan tvärfunktionella grupper? 

• Har ni märkt någon skillnad i era projekt sedan ni började tillämpa sociala medier? 
o Exempel, eller erfarenheter 

• Planer på att vidareutveckla arbetet med sociala medier? 
o På vilket sätt? 

Faktafrågor 
• Har ni webbaserade anslagstavlor som påminner om Facebookväggar? 



 

• Är viktiga objekt är markerade genom användning av taggar? 
• Inkluderar webbsidor foton av de anställda? 
• Använder ni sociala medier till ett specifikt arbetsområde? 
• Använder ni en plattform där kunder och leverantörer får dela idéer som kan komma 

att användas av företaget? 
• Inkluderar traditionella KM system ”gilla”-funktioner? 
• Inkluderar traditionella dokument management system ”kommentera”- och ”gilla”-

funktioner för varje dokument. 
• Lyssnar ni på kunder och anställda på en plattform som Twitter och Facebook? 
• Finns det en intern plattform där anställda kan nätverka och koppla ihop projekt? 
• Använder ni er av bloggar? Vad är det för information som läggs ut på dessa? 
• Använder ni en egen social plattform där anställda kan uppdatera statusar och på så 

sätt göra det möjligt för hela företaget att få information om projekt och 
kundrelationer? 

• Finns det något mer att tillägga? 

Övrigt 
• Sammanfatta information 
• Motsägelser 
• Är intervjun klar 
• Mer detalj-/faktafrågor? 

 

Avslut! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Introduction 
• Introduce myself 
• Explain the purpose and background of the interview 
• Explain how the material will be used 
• Estimated time 

Corporate respondent 
• Ask about privacy 
• The interviewee’s name?  
• What is X’s role at the company? 
• What kind of product development is the company working with? 
• What is X’s role in the product development? 

Communication questions 
Define the information systems 

• Does the company use KMS or DMS? 
o By what people in the company? 
o How are the systems built? 
o Example of how they are used 

• The significance of these 
o How much are they used in the different developing steps? 
o How much do the company rely on them? 

Directly linked to the issue 
Defining Social Media / Web 2.0 

• Are any social medias used in the PDprocess? 
o Which ones? 
o By what people in the project groups? 
o In which developing steps? 
o Example of how they are used, have been used 

• Are any social medias used in KM and DMS? 
o Which ones? 
o By what people in the project groups? 
o Example of how they are used, have been used 

• Does it affect the innovation work: 
o How much do you let the users participate in your social media? 
o How do users participate? 
o How often do you update your social medias? 
o How do you use wikis? Can everyone read them and who can edit them? What 

are they used for? 
o Do you have close collaboration between cross-functional groups? 

• Have you notices any differences since you started applying social media? 
o Examples, earlier experiences 

• Do you have any plans on continuing to develop your work with social media? 
o In what way? 

  



 

Factual Questions 
• Do you have web-based bulletin boards that are similar to Facebook Walls? 
• Are important items highlighted using tags? 
• Does internal websites include photos of the employees? 
• Do you use social media to any specific applications? 
• Do you use a platform where customers and suppliers can share ideas that can be used 

by the company? 
• Does traditional KM systems include "like" features? 
• Does traditional document management systems include " comment " - and "like" 

features for each document 
• Do you listen to customers and employees on a platform like Twitter or Facebook? 
• Is there an internal platform where employees can network and connect projects? 
• Do you use blogs? What information do you post on these? 
• Do you use a private social platform where employees can update statuses and thus 

enable the whole company to get information on projects and client relationships? 
• Do you have anything to add? 

 

Other 
• Summarize information 
• Contradictions 
• Is the interview finished? 
• More detail- /factual questions 

The end! 
  



 

Bilaga 2. Sammanfattning av intervju med Cosentino 
Valentín Tijeras García, Product and Innovation Director - Responsible for the 
product lines 
Product development: A system where we have an innovation pipeline, in which we start 
from simple ideas about what to do and we end up with a portfolio of product ready to launch 
from which we decide which one we are going to launch. We have a process like a pipeline, it 
narrows down the road. It starts with a lot of ideas and becomes a lot of prototypes that later 
become a few products. Viable products = bunch of final prototypes that are ready to launch 
when we find the right moment in the market. 

We use informal systems to capture information. It comes from very different places, for 
example one of the biggest inputs we have are the visits we have from our customers. Every 
year we receive almost 5000 people coming to the factory, including architects, designers, 
fabricators and kitchen retailers. We expose them to our product and the new things that we 
are developing and we get their feedback. We sometimes record that in to documents, like 
surveys that we collect and use for our future decision taking process. And sometimes we just 
keep them in our minds and just put them in a report that we make every three months, which 
is kind of observatory (trends- observatory) in which we reflect what we have been watching 
in the market regarding trends, competitors, feedbacks of our products from competitor. The 
thermometer that we use to measure if our products are in the right direction, if there are 
aligned with customers needs or if they are far away. Collect all the information in to surveys 
and we translate that information into a document that we call the trend observatory that we 
make every quarter of a year.  

We interfere in the product developing process at several stages. In the initial part of 
collecting ideas for our projects we use this kind of surveys asking people how they see the 
market and what’s coming next and watching competitors movement. This is for the idea 
generations for new projects. And sometimes it is a very concrete idea like “we need a new 
color with this kind of texture”.  And sometimes it is more a trend, like for the next few years 
solid colors are going to be popular. But we also use this kind of surveys and this kind of 
feedback during the different stages of the process. So sometimes we show them prototypes 
and we show them like 20 different versions, to see what people consider being the most 
interesting, before we move on to the next stage. We also use that in the final stages of the 
process before we launch it to the market, like our final verification of the work we have done 
is the right thing or not. So sometimes we come with five final products and get feedback 
from people to know how appealing they are for the market. And also try to make a sales 
forecast to plan the initial production, sample production, in which markets we are going to 
launch it. Because sometimes it can happen that is suitable for one market and it’s not suitable 
for a different one. We use it in every stage of the developing process.   

The company relies on the information systems a lot. We can think that we are right and that 
we have a very successful product but if it does not pass the test of the customers (the public 
test) we never launch it. It has happened several times that we have had conventions with the 
best customers all over the world an we have introduces prototypes of what’s coming next 
like the concepts (like in the car industry when they introduce concepts). If we have a big 
pushback, we do not launch the product and if we see that a product is very popular we extend 
the product range for more options. We have realized that the customers like it a lot.  

 
 



 

Use of social media in the PDprocess 
We don’t do that as regular tool, we use it sometimes. There is difference between the internal 
social network and the external social network. 

Internal social network: We are working with yammer (Microsoft platform). We use it very 
often. For example now we are developing a newline. We have a team of people around the 
organization, we are sharing pictures of prototypes all the time and they are commenting all 
the time “it looks to dark”, “I would like it to be more shiny” or “It doesn’t look very real”. So 
we are getting these inputs all the time from our people. Lets say that this is a selected group 
of people that we know have a good feeling of the market and they are close to customers and 
they are able to ward their feelings. So sometimes you find people that tell you that that like 
something or do not, but they cant tell you why they like it or not. So we look more for people 
that can give feedback that can be used during the PD. It is people that are able to give you 
some guidelines into the right direction. We have them worldwide. (US, EU, UK). We use 
them regularly to test the concept that we develop. A tool for everybody in the company but 
we have groups depending on the project in which we invite different people. So lets say that 
we have networks inside the big network.  

External social network: We use it very few times. Because it is confidential information. 
The market is very aggressive; it takes a few months until our competitors copy our products 
after we launch it. So we give them some hints they are going to launch the same products on 
the market before us. When you go external you cannot control what happens to the 
information, so we are reluctant to using external social networks for PD. Especially for the 
feedback part. What we have realized that if we ask people open questions, like “Which color 
is going to be popular next year?” they answer with personal preferences rather than market 
trends. When we have made these kinds of surveys we have found that purple colors are 
going to be very popular, we made a purple color and it didn’t sell at all.  

Social media in KMS and DMS: We mix it with our social network, so we have the social 
network in which we are uploading documents constantly and we are managing these 
documents into these groups. So we have a general part in which we have the documents 
accessible for everybody but when it’s about PD we keep this information inside the group. In 
allthe latest project we have developed we have integrated the social media with the 
knowledge management. Lets say that it’s a part of the same knowledge stream.  

Right now everyone that has a cosentino.com address is part of the network but they are 
embodied into the group depending on if they are a part of the developing team or not. 
Everybody is part of the network and almost everybody can interact inside the network and 
we keep the information close to the people that are in a particular developing group. The 
users are very productive; when we first started this project we had had a lot of previous 
attempt to create these kinds of platforms to share information. But people were very reluctant 
to report because it is kind of boring to write down everything that you have done and upload 
to the system and what happened we were forcing people to use the system and we never had 
the information updated. Now with the social network is much easier and people feel more 
comfortable because it is about posting information so it’s as easy as writing “hey guys, this is 
the last thing we have developed in the lab…”. It is much more natural, it is not so boring and 
administrative. So now that people are participating a lot even people that have never 
participated in these kinds of platforms are interacting through them. The social media is 
updated daily. 

Cosentino Brain, the internal wiki, and there we have all the information that all employees 
need to know about our products, our company and our production process and so on. You 
can get in and it’s like a search engine (like Google) and you can find this information there. 



 

But there is another interesting part there, you can post questions and some expert inside the 
company answers these questions. Imagine that somebody post a question like “you know can 
the product be used for this application?” one of our experts answers the question and if you 
are subscribing to this thread you receive the answer. So it is a very easy way to share 
information, and at the same time there is these kinds of forums inside the platform in which 
people talk about how our material behaves in extreme key conditions. People upload 
experiences, or pictures, examples of how they have used it and tips of how it shouldn’t be 
used. The professionals/experts edit the Wikipedia.  

Close collaboration between cross-functional groups, that is the key in PD. A typical group 
for the PD includes R&D, logistics, production, and marketing. We always have a cross 
functional team developing the products. That’s why social networks are so useful for these 
kinds of developments. (The teams are kind of customers) 

Social media is something we started using more and more lately. We were a little bit 
uncertain about it at first but we have realized that it fits so naturally into the way we work. 
We have not needed to push people to use it because it is weaved in the way people work 
now. If it stopped working, people could not do their work. Now when you wake up in the 
morning you see what you have in you yammer-account first and if the people in the team 
have made any improvements and that is the backbone of what we make. Earlier people was 
not as updated with the last minute information, so a lot of people were working with 
information that was no longer valid. That people were complaining all the time because they 
were not receiving the proper information and they were frustrated. For example, we could 
have to wait for one week until we could have a group meeting because a lot of people are 
traveling and others are very busy. Some decisions had to be postponed for a week because 
we did not have the time to meet. Now we do not need the meetings, we share the information 
as soon as we get it so everybody is updated about the last minute information and employees 
do not have to spend as much time in boring meetings. So I think it is a big advantage with 
social media.  

We are more focused on keeping the development with the internal social network. I guess 
that at some point we should loose our fears about opening up to the exterior and I know that 
it is a big trend about open innovations and working with third parties and external resources 
but we are still a little bit afraid of losing control of the information and having our 
knowledge filter out of the company. That is something that we as a company feel that we are 
not prepared for.  

- The general platform has this part for collaborative work and social networking for projects 
and there is another general part that is more like Facebook in which people share their 
interest, their feelings and their perceptions about things. But this is not much use; this is not 
something that we are taking a lot of advantage of. I really think that there are some benefits 
in using this strategy but at the same time I feel like people do not feel very comfortable about 
exposing themselves in front of the rest of the employees. People use it mostly for working. 

- The using of tags is critical because on of the problem with social networking is as 
everyone’s information editor, everybody is putting in information into a system unit and you 
have to classify this information. So without the tags this information becomes chaotic. We 
are tagging documents and information so that we can find it when using our search engines. 

- It doesn’t matter how much time you ask some people to upload their photos and update 
their information. But I think at least 60 or 70 % have these pictures on their profiles and have 
their information updated. 



 

- We have found that people make groups for like commercials or sales in Austin and then 
there are the sales guys that share their information about contacts and good practices and 
potential commercial opportunities. And there is another group for administrative in Europe 
that share information about how to introduce ACP-orders or shortcuts to make their task 
more efficient. So you find people from very different proposals. 

- We have another platform that is integrated with our big one that we use for employees to 
post their ideas about new products or projects. This has a social layer in which people can 
grade another employee’s idea and they can select which one they like the most. Like an 
award system that can award people that are the most proactive. And at some point we have 
used this platform open this to external parts (customers) to gather ideas about new products 
and projects. But to be honest we haven’t been very successful with that.  

- The documents and KMS are open so that people can comment and eventually somebody 
can say, “here I disagree with the answer you gave to this question” or “I think that this 
document is not properly explained”. 

- We have a Facebook account and a twitter account and on or Facebook account people can 
interact and post questions and suggestions. As far as I know we have one for Europe and one 
for the rest of the world. The US part is managed by our US team and the rest of the world is 
managed here in Madrid.  

- We do not use blogs but we have a community manager that gets into third party blogs that 
have comments or things that affect us. So imagine that somebody writes about a problem or 
a question about a product out community manager gets in and gives a solution to the problem 
or answers the question.  

In conclusion, we are very happy about how it has transformed how employees interact in the 
company and I think that it has fixed a lot of the communication problems that we had. And a 
lot of barriers that we had as a multinational company to collaborate and I strongly 
recommend that for anybody who is thinking about using a social network to manage projects 
and to improve the communication across the company. 

 
 
  



 

Bilaga 3. Sammanfattning av intervju med Scania 
Fleet Consultancy  
Bert Rompa, Business consultant, coordinating the social media campaign. 
Wendy Coldenbrander, Business consultant, team manager. 
When we developed a fifth of the game we used Scrum meters. Within the department they 
have weekly meetings, as they are only a few people.  

We had a deal with the government to promote the new way of driving for truck drivers and 
we build a product with the game to motivate truck drivers to do a better job and improve 
their driving skills. So for the social media campaign we talked about giving people an insight 
of how hard it is to drive a truck and how hard it is to cruise with a truck and reach a cruise 
control. That was the key for starting with this social media campaign as well as the deal with 
the government. If we reach a number of likes we get a get some money from the government 
and we reach a certain amount of people. That’s the case that we are working on now. The big 
thing with social media that we see is that it is really important to give a lot of content that is 
interesting. We can post some funny pictures but if there is no message behind it people will 
leave the website or Facebook. What we are focusing on right now is creating content and 
giving people tips and hints on how to drive with a truck. Hints that are also doable on a 
normal car, like cruise control or coasting. We have this on Facebook, but on the webpage 
that we built we also have Facebook links so when some drive score a medal or something 
they can post it on Facebook, they can share what they have done with the game.  

Communication questions 
About KMS and DMS: We have two things; on the webpage that we built we have this news 
message thing that every customer of ours can look into and see what the new developments 
are. But we also use intranet to inform the internal people in Scania Benelux about the 
changes we have made on our products. Everything that we post on the intranet is stored 
automatically in the history.  Everybody can look in to the history and see what we have 
changed. We do not rely on them much; nothing would happen if they stopped working. It is a 
way to inform employees but it is not the final call. We still have the information on the local 
hard drive. There is an issue with that because we have jurisdictions with other departments in 
our folder (?). So if the intranet collapses we could prints everything but people could not 
access the information through our network. We use the information systems to inform 
colleagues of what we have developed.  

Directly linked to the issue 
We are planning to use social media in the product development process, for example ask 
what the venture would be for the next developing step. Use it to get customer reviews. The 
main platform of social media that we use is Facebook and behind that we have a Youtube-
channel with animations about how to use cruise control etc. We are planning to get a few 
movies from the next upcoming updates. The customers are always free to give us tips or 
hints about what we could do and we look into the cases and see if it is okay to develop and if 
it is useful for other customers. If it is useful we plan it for the upcoming release but if it is not 
useful we inform the customer that it is not within our product range.  

The different Scania workshops are using social media, and everyone that wants to see it are 
liking the pages so we always know what is happening within the regions if you like those 
pages. If people are interested they can like the Facebook pages with their private Facebook 
accounts.  



 

When we promoted coasting (driving without using the accelerator or brake), which means to 
get your feet of your gas pedal and let your car cruise. They were a few discussions 
underneath the video about when they could use it. People were participating in a neutral way 
and giving them feedback. It is coming, we are getting more and more likes everyday. We 
look through the comments and  

Another communication company in building the content for us and sometimes they give 
responses to the comments and sometimes we have to call them and say “watch out what you 
are saying”, so nearly every post I am looking into what the discussion is and if it is okay to 
respond and give a reaction. We have to see if there are comments we don not want to have 
on the website. 

Do not have internal wiki and there is no plan to develop it yet. There is no priority to use it 
now.  

We are always working with cross functional groups and we are always communicating with 
other departments otherwise we do not have any business. We do not have people from other 
departments directly in our project team. We work with an external party who developed the 
website and that made our social media.  

Since we started with the campaign we have noticed more awareness around products and a 
lot of good feedback on what we could do and what we can do with our products. We made 
some info graphics about a parameter and we thought that we could print some out as a poster 
and give them out to customers. Just to get some attention around it. So from our social media 
campaign we have a lot of insights to improve our products in a very simple and easy way. 
Before we did not have that much content to share with truck drivers so it was really flat. 
Nowadays we post tips and hints on Facebook so there is more awareness around the driving 
skills, not only at work but also at home. It is a really good way to give more attention to the 
driving skills, like cruising, coasting and braking.  

We are thinking about if we are going to post the information on an internal base or for 
everybody because of the competitors but that is something we have to step into now. I think 
it is good to post it because people appreciate if something like that is posted on the Internet. 
If it is misused we will remove it and implement it in another way.  

We are going to combine it with European union truck drivers, we have looked which social 
medias we have within the Benelux at the moment and if we can get a partnership with them. 
The communication department is also using the Scania Benelux and also the workshops, the 
part line.  

The best way to share ideas is just to email us. Social media is a way to get ideas but we did 
not anticipate it. The platform that we use to get insights are all internal, is the drivers that we 
ask information about driving training and coaches to give us input. We had problems using 
LinkedIn as Scania global restricts us. We have a twitter account that we are not using that 
well; we are planning to re launch it and get it up and running. Our first goal was to reach 
drivers, and we think they are more on Facebook and LinkedIn. YouTube is used as a 
combination with Facebook.  

Within Scania they use Timber, only in the Swedish market though.  
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