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“Get closer than ever to your customers. So close that you tell them what they need 
well before they realize it themselves.” 

-Steve Jobs 
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Förord 
Vi avslutar nu vår sista termin på Magisterprogrammet i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling 
på Mittuniversitetet. Intresset och engagemanget för kvalitetsfrågor fanns redan från början 
hos författarna och har bara växt under dessa två år som nu passerat! Det har varit 
inspirerande att få varva teori och praktiskt utförande inom kvalitetsfältet och framför allt sedan 
diskutera resultat och upptäckter av arbetet tillsammans med andra studenter. Vi vill därför 
rikta ett tack till kursansvariga, projektorganisationer och studiekamrater för att ni berikat vår 
studietid med dessa nya insikter! 
 
Utan våra inspiratörer och respondenter hade denna studie inte blivit av, så ett stort tack till: 

- Mats Deleryd på SIQ som introducerade begreppet Radikal Kundinvolvering för oss, 
bjöd in på seminarium inom ämnet och föreslog respondenter. 

- Jonas Boström, Experio Lab Västernorrland som gav tips om en ytterligare 
respondent. 

- Hanna Hägglund på Humana Assistans, Semra Sahin på Region Västernorrland, 
Göran Henriks på Qulturum och Olga Sabirova-Höjerström på Experio Lab Värmland, 
för att ni frigjorde tid till våra frågor och för att ni lät oss få en inblick i det intressanta 
arbete ni bedriver. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Johan Lilja för tålamodet och för att ha agerat som bollplank 
att diskutera alla våra frågor med, samt våra familjer som stöttat oss och gett oss energi på 
vägen! 
 

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. 
- Benjamin Franklin 

 
Sundsvall och Skövde, Maj 2019 
 
Johanna Karlsson & Kirsi Minkkinen 
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Abstrakt 
Tidigare forskning har visat att kundinvolvering kan ske på olika nivåer, där de 
högsta nivåerna bidragit till bland annat ökad kundnöjdhet, konkurrenskraftiga 
fördelar och förbättrat införande av nya tjänster hos organisationerna. Syftet med 
studien har varit att bidra med kunskapsutveckling kring Radikal Kundinvolvering 
inom tjänstesektorn. Begreppet var nytt för forskningsområdet och få tidigare 
studier visade effekterna av djupgående kundinvolvering. Den teoretiska 
referensramen inleddes med kundfokus inom Offensiv kvalitetsutveckling, 
kundengagemang och kundinvolvering för att slutligen mynna ut i begreppet 
Radikal Kundinvolvering. Den kunskapsteoretiska utgångspunkten i studien har 
varit hermeneutisk med abduktiv ansats. Kvalitativa djupintervjuer har använts som 
metod för datainsamling. Till intervjuerna valdes fyra organisationer som 
bedömdes ha arbetat med Radikal Kundinvolvering och frågor rörande 
erfarenheter, effekter och framtidsutsikter ställdes utifrån en semistrukturerad 
intervjumall. Intervjumaterialet analyserades med utgångspunkt från 
forskningsfrågorna. Förutom att stärka resultaten från tidigare forskning, visade 
författarnas slutsats på att organisationerna kombinerade olika metoder för 
kundinvolvering och att effekterna av Radikal Kundinvolvering blev stärkt 
organisationskultur, ökad kommunikation och delaktighet. Arbetet ledde också till 
att kundgrupper vars åsikter vanligtvis inte fångades genom traditionella metoder 
blev hörda. 
 
Nyckelord; Kundinvolvering, Radikal Kundinvolvering, kundorientering, 
samskapande, effekter kundinvolvering, Lead Users, Offensiv kvalitetsutveckling 
(TQM), tjänsteutveckling. 

 
 

  



 

 

4 
 

Abstract 
Previous research shows that customer involvement can occur on different levels, 
where the highest ones have had effects like increased customer satisfaction, 
competitive advantages and improved introduction of new services for the 
organisations. The purpose of the study was to develop a deeper knowledge of 
Radical Customer Involvement within service development. The term was new to 
the field of research the and few studies had mentioned the effects of deeper 
customer involvement. The theoretical framework leads the reader from customer 
orientation within Total Quality Management, customer engagement and customer 
involvement to Radical Customer Involvement. The research method was 
hermeneutic with an abductive approach. Qualitative in-depth interviews were 
used to collect data. Four organisations that were considered working with Radical 
Customer Involvement were chosen for the study and questions involving 
experiences, effects and the future of the field were asked with the help of a semi-
structured interview guide. The analysis was based on the questions of the study. 
Besides strengthening previous research, the authors conclusion showed that the 
organisations combined different methods of customer involvement and that 
Radical Customer involvement had positive effects on the organisations culture, 
communication and participation. It also helped raise the voice of customers that 
traditional methods were unable to reach. 
 
 
Keywords; Customer involvement, Radical Customer Involvement, customer 
orientation, co-creation, effects of customer involvement, Lead Users, Total Quality 
Management (TQM), service development. 
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1.Inledning 
 

I inledningen presenteras bakgrunden till Radikal Kundinvolvering, för att sedan föra en 
problemdiskussion om vad som ledde fram till det syfte och frågeställningar som legat till grund 
för studien.  

 
 
Världen ändras i en hisnande takt, vilket ställer höga krav på organisationer att utveckla 
förmågor och kompetens för att ställa om och hantera detta. En av de främsta utmaningarna 
som organisationer står inför de närmaste åren är att skapa affärsmodeller och 
samverkansformer för att komma närmare sina kunder löpande och därigenom erhålla en 
djupare förståelse för kundernas behov. Organisationerna behöver förflytta sig från att anta 
hur kunderna vill ha det till att faktiskt vilja fråga och ta reda på hur kunderna faktiskt vill ha 
det (Swedish Quality Management Academy [SQMA], 2018). 
 
“Kunden i centrum” är ett välbekant uttryck för den som intresserat sig för kvalitetsområdet. 
Såväl vetenskapliga artiklar som böcker inom ämnet berör kunden som en viktig del inom 
kvalitetsutveckling (se exempelvis Alam 2002; Bergman & Klefsjö, 2012; Runebjörk & 
Wendleby, 2013; Sörqvist, 2004) . Det är centralt att kartlägga vem som är kunden, att förstå 
kunden och definiera vad som ger värde utifrån kundens perspektiv (Runebjörk & Wendleby, 
2013). Många nya tjänster misslyckas på marknaden, vilket delvis beror på bristande 
interaktion och informationsinhämtning från kunder (Edgett, 1994). Att interagera med kunder 
och involvera dessa under olika steg av processen för nyutveckling av tjänster framhävs som 
en viktig framgångsfaktor (Alam, 2002, 2018; Ogawa & Piller, 2006; Vandenbosch & Dawar, 
2002). Melton och Hartline (2010) beskriver hur tjänsteutveckling blir effektivare och resultatet 
blir bättre när kunden involveras.  
 
Sociala medier, ständig utveckling av digital teknik och avsevärda förändringar i kundernas 
preferenser och livsstil har förändrat processen för både produktion, leverans och konsumtion 
(Kunz & Hogreve, 2011). För att klara av snabba förändringar och en turbulent marknad vill 
företag ta fram nya eller förbättrade tjänsteerbjudanden som ligger i tiden och är responsiva 
mot kundbehoven (Kelly & Storey, 2000). Prahalad och Ramaswamy (2000) beskriver hur det 
har skett en evolution kring både hur kunden involveras och kundens roll. Kunden startade 
som en passiv köpare som satt på bänken, stegvis har kunden tagit mer plats på spelplanen 
som en aktiv spelare. Kunden har generellt högre kunskapsnivå och efterfrågar mer 
anpassade erbjudanden. Författarna lyfter fram att Internet haft en stor påverkan i denna 
utveckling. Kunderna har genom detta blivit  en ny källa till kompetens för företag. Kontakten 
med företaget kan enkelt initieras av kunden och det är denne som har kontrollen över hur 
och när dialogen ska äga rum. Värdeskapandet har allt mer förflyttats till att kunden själv har 
en aktiv roll när värdeskapandet sker (ibid.). Fördelar som lyfts med en högre grad av 
kundinvolvering är bland annat: Ökad kundnöjdhet (Jaworski & Kohli, 2006), 
konkurrenskraftiga fördelar (Zhang & Chen, 2008)  och förbättrat införande av nya tjänster 
(Chien & Chen, 2010).  
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Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ, 2018) har i sin managementmodell som fokuserar på 
framgångsfaktorer gått från att värde ska skapas för kunden till det ska skapas med kunden. 
Åsa Rönnbäck, som varit med vid framtagandet av managementmodellen skriver hur 
kvalitetsarbetet i dagens organisationer behöver bli mer dynamiskt och kundfokuserat: “En 
framgångsfaktor är också att utveckla arbetssätt för att inkludera kunden i värdeskapandet 
och göra kunden till en medproducent av organisationens produkter, tjänster och processer. 
Ju närmare kunden utvecklingen sker, desto mer rätt blir organisationens produkter, tjänster 
och processer” (Rönnbäck, 2018).  
 
Kundinvolvering kan ske i olika grad och på olika sätt. Flera författare har modeller för olika 
nivåer, eller ett slags kontinuum för hur mycket kunderna involveras (se exempelvis Alam, 
2002; Ives & Olson, 1984, Jeppesen, 2005). Alam (2002) presenterar fyra olika nivåer av 
kundinvolvering gällande nyutveckling av tjänster. Den första nivån är av en mer passiv 
karaktär och den fjärde nivån är när kunden är representerad fullt ut i processen. På den näst 
högsta nivån tar företaget initiativ till att bjuda in kunder som använder tjänsten till att ge input 
i en planerad process genom exempelvis djupintervjuer (ibid.). Ives och Olson (1984) har 
skapat en trappa av sex olika nivåer av kundinvolvering gällande framtagandet av 
informationssystem. Det lägsta steget, eller ena änden av kontinuumet, börjar på ingen 
involvering och den översta nivån är när kunden genom involvering har stark kontroll över vad 
som skapas (ibid.).  
 
Radikal kan beskrivas som en stor och grundläggande förändring för att lösa ett befintligt 
problem (NE, 2019). I den här uppsatsen använder vi en relativt öppen och inkluderande 
definition på vad som är Radikal Kundinvolvering. Med Radikal Kundinvolvering avses i denna 
uppsats när kundinvolvering sker nytänkande  och på en djupare nivå, såsom nivå tre eller 
högre utifrån Alams (2002) och Ives och Olsons (1984) nivåer av kundinvolvering. Denna 
definition är inspirerad av Alam (2002), Ives och Olson (1984), Runebjörk och Wendleby 
(2013) samt definitioner från Nationalencyklopedin (2019) och Svenska Akademiens Ordlista 
(2019). Under 2.7 Radikal Kundinvolvering finns en djupare beskrivning och förtydligande 
kring uppsatsens definition av Radikal Kundinvolvering som begrepp.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskapsutveckling kring Radikal Kundinvolvering 
inom tjänstesektorn. 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar organisationer med Radikal Kundinvolvering? 
2. Vad motiverar organisationerna att ta kundinvolveringen ett steg längre? 
3. Vilka effekter får organisationer av Radikal Kundinvolvering? 
4. Vilka fördelar/utmaningar upplevs med Radikal Kundinvolvering och hur hanteras dessa? 
5. Hur ser organisationerna att kundinvolvering kommer att ske i framtiden? 
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1.3 Studiens avgränsningar 

Den här studien fokuserar på Radikal Kundinvolvering inom tjänstesektorn, vård och omsorg 
i Sverige. Den är också begränsad till Radikal Kundinvolvering ur organisationernas 
perspektiv, det vill säga inte hur de involverade kunderna upplevt det eller ur andra perspektiv.  
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2. Teori 
 

Teorin är uppbyggd utifrån begreppet kundinvolvering, med utgångspunkt i Offensiv 
kvalitetsutveckling och “kunden i centrum”. Kundengagemang ger en grund innan 
kundinvolvering problematiseras och beskrivs utifrån olika kontexter, perspektiv samt 
aktiviteter. Avslutningvis ges en sammanfattande bild av Radikal Kundinvolvering för att visa 
de teoretiska ramarna inför den kommande analysen.   

 

2.1 Kundfokus inom offensiv kvalitetsutveckling 

Flera källor betonar att fokus på kunden i organisationer är av stor vikt inom forskning på 
kvalitetsområdet (Bergman & Klefsjö, 2012; Runebjörk & Wendleby, 2013; Sörqvist, 2004). 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver Total Quality Management eller Offensiv 
kvalitetsutveckling, som är den svenska motsvarigheten, som en kontinuerlig strävan efter att 
kundernas behov och förväntningar ska uppfyllas och helst överträffas. Det ska uppnås till 
lägsta möjliga kostnad genom ständiga förbättringar, processfokus och ett engagemang för 
dessa frågor i organisationen. Offensiv kvalitetsutveckling grundar sig på ett engagerat 
ledarskap och fem grundläggande värderingar: sätt kunderna i centrum, basera beslut på 
fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för 
delaktighet (ibid.). Anil och Satish (2017) fann ett positivt och signifikant samband mellan 
arbete med Total Quality Management och kundnöjdhetsnivån hos deltagande organisationer 
i studien. Kundfokus inom Total Quality Management kunde i hög grad kopplas till kundnöjdhet 
(ibid.).  
 
Kvalitet är relativt utifrån vilka tjänster som finns att tillgå och hur kunderna värderar tjänsten 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Att sätta kunderna i centrum innefattar informationsinhämtning om 
vad kunderna efterfrågar och därefter under utvecklingsprocessen systematiskt arbeta för att 
uppfylla eller överträffa dessa behov och förväntningar. Ibland är kundbehoven diffusa vilket 
gör att det krävs god inlevelseförmåga för att fånga upp behov som inte kunden själv kan 
uttrycka (ibid.). 

2.2 Kundengagemang (Customer Engagement)  

Kumar och Pansari (2017) beskriver hur kundengagemang kan beskrivas som toppen på en 
pyramid när det gäller kundrelationer. Kundengagemang är den högsta nivån, vilket föregås 
av att det uppstår en relation som innefattar tillit. Den lägsta nivån består av självaste 
transaktionen av värde. Förflyttningen från relations-stadiet till kundengagemang sker när 
kunden känner tillfredsställelse och ett band mellan kunden och företaget uppstår. 
Kundengagemang är när kunden direkt (exempelvis köper mer) eller indirekt (exempelvis 
positiva känslor som leder till rekommendationer) tillför värde till företaget. Engagerade kunder 
kan inneha en känsla av att vara en del av företaget och genom detta berätta om företaget 
med positiva ord (ibid.). Hollebeek, Glynn och Brodie (2011) beskriver kundengagemang 
(customer engagement) som ett psykologiskt tillstånd som uppstår genom interaktiva, 
samskapande kundupplevelser med exempelvis ett varumärke. Kundengagemang uppstår 
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under vissa kontextberoende förhållanden där olika nivåer av kundengagemang skapas. 
Vidare är kundengagemang en dynamisk och iterativ process där samskapande av värde 
sker. Kundengagemang har en central roll inom bland annat kundinvolvering och kundlojalitet. 
Kundens delaktighet och involvering kommer först och därefter uppstår kundengagemang, till 
skillnad från tidigare perspektivet där kundens delaktighet och involvering beskrivs som olika 
dimensioner av kundengagemang (ibid.). 

2.3 Kundinvolvering  

Kundinvolvering bidrar positivt till tjänstens kvalitet och kundens upplevelse (Anning-Dorson, 
2016; Järvi, Immonen & Pynnönen, 2016; Sörqvist, 2004). Anning-Dorson (2016) beskriver 
kundinvolvering som tjänsteföretagets förmåga att skapa en miljö där kunden har direkt 
interaktion och blir engagerad i både tjänsteproduktionen och leveransprocessen. Järvi, 
Immonen och Pynnönen (2016) lyfter vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal involverar 
patienten för att det ska bli rätt behandling. Sörqvist (2004) beskriver att kundinvolvering med 
fördel kan ske vid förbättringsarbete. Att utföra förbättringsarbete tillsammans med kunden 
ökar möjligheten till nära och långsiktiga kundrelationer (ibid.).  
 
Alam (2002) har genomfört en fallstudie kring varför kunder involveras, hur det sker, i vilken 
grad och vad kundinvolveringen ger. Den främsta anledningen till kundinvolveringen var att 
skapa en framgångsrik ny tjänst. Majoriten av respondenterna  använde kundinvolveringen 
för att uppnå flera mål. I studien lyftes sex olika mål som återkom i olika konstellationer från 
respondenterna, dessa framgår i tabell 2.1 (ibid.). 
 
Tabell 2.1: Mål med kundinvolvering, från Alam (2002). 

En bättre och differentierad tjänst med 
unika fördelar och mer värde för kunden 

Minskad cykeltid genom att användare 
engageras och hela 
nyutvecklingsprocessen förändras 

Utbildade användare kring hur tjänsten 
används och fungerar  

Snabbare spridning av innovation genom 
involverade kunder som ökar marknadens 
mottagande av den nya tjänsten 

Bättre PR genom att bygga upp stöd genom 
kundinvolvering 

Långsiktiga relationer genom utveckling 
tillsammans 

2.3.1 Kundinvolvering vid nyutveckling av tjänster 
Kundinvolvering vid nyutveckling av tjänster är mer komplext än vid framtagande av nya 
produkter menar Sandén (2007). Kundinvolvering har olika effekt under olika faser av 
utvecklingsprojektet. En tjänst kan vara diffus i startskedet vilket leder till att kundens bidrag i 
början kan vara mindre. I slutet av processen kan kunden bidra till utvecklingen i högre grad. 
Oavsett i vilken fas av utvecklingen  kundinvolveringen sker bidrar den ofta till lönsamhet 
(ibid.). Anning-Dorson (2018) har i sin studie funnit ett signifikant samband mellan 
organisationers förmåga att involvera kunderna och organisationernas värdeutveckling. 
Kundnöjdheten var  också högre vid kundinvolvering (ibid.). Edvardsson, Edvardsson, 
Kristensson, Magnusson & Sundström (2010) kommer i sin studie om kundintegration i 
tjänsteutveckling och innovation fram till att kunder står för en viktig del i att skapa en innovativ 
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organisationskultur. Kunder står i studien som skapare av sitt egna upplevda värde, istället för 
att organisationen står för värdeskapandet och därmed ses kundens roll som mycket central i 
nyutvecklingen av tjänster. 

2.3.2 Kundinvolvering inom tjänsteutveckling rörande vård och omsorg  

Papastathopoulou och Hultink (2012) har gjort en analys över 27 års forskning kring 
nyutveckling av tjänster vilken visade att den tidigare forskningen främst skedde inom 
finanssektorn och den senare mer inom högteknologiska tjänstesektorn. Av 90 studier var det 
fyra stycken som berörde vård och omsorg. Till en början var det främst kvantitativa studier 
men kvalitativa studier ökade under de senare åren som studien innefattade (ibid.). Järvi et 
al. (2016) har i sin studie kring åldrande patienters behov kommit fram till att samskapande är 
viktigt för att ta fram värdet i tjänsteerbjudanden inom hälso- och sjukvård. 
I Vackerberg, Levander och Thors (2016) fallstudie kring förbättringscoacher inom hälso- och 
sjukvård lyfts viktiga komponenter för personcentrering (respektera, bekräfta och inta kundens 
perspektiv). Kundinvolvering har skett löpande och en fiktiv kund är stödet i vardagen för att 
behålla fokus på den specifika slutkundens bästa (personcentrering). I alla situationer 
använde medarbetarna frågan “Vad är bäst för Esther?”. Det framkom att skapa vilja, idéer 
och att göra dessa till verklighet är viktigt för personcentrering. Kundfokus gagnade dessa tre 
komponenter  vilket coacherna fick genom bland annat kundinvolvering, fiktiv kund, 
gemensamma värderingar, lösningsfokus, stöd av ett coach-nätverk och en ökad systemsyn 
(ibid).  
 
Snyders (2016) avhandling kring kundkreativitet inom hälso- och sjukvård visade att kunden 
är kreativ även om tjänsten i sig inte är något som kunden önskat. Kunden kan, om 
organisationen tillåter, komma med kreativa förbättringsförslag inom flera områden. God 
potential finns till att kunna tillvarata kundens idéer och tankar för att öka förståelse för 
tjänstens användning och vad som är värdeskapande (ibid.). Kunder inom vården ser sig 
sällan som aktiva aktörer, med anledning av detta genereras inte idéer där kundrollen är aktiv 
eller arbetar med problemlösningen (Forbat, Cayless, Knighting, Cornwell, & Kearney, 2009; 
Snyder, 2016). Både miljön och medarbetarna kan påverka kreativiteten i både negativ och 
positiv riktning (ibid.). Snyder (2016) menar att det beror på att utrymmet för variation är litet 
och att kunden då begränsas till att bli en passiv mottagare av tjänsten.  

2.3.3 Utmaningar vid kundinvolvering 

Storey och Larbig (2018) har kommit fram till att kundinvolvering i sig inte är ett 
framgångsrecept. Kundinvolveringen behöver sättas i sin kontext med en process för att 
strukturerat inhämta och hantera den externa kunskapen. Kunskapen som erhålls från 
kundinvoleringen behöver också översättas för att organisationen ska erhålla djupare 
förståelse för kundernas latenta behov. Servicekonceptet behöver kunna förändras utifrån vad 
den nya kundkunskapen ger, vilket kräver en god omställningsförmåga hos organisationen. 
Om samtliga dessa delar finns på plats har organisationen goda möjligheter att nå framgång 
vid framtagande av en ny tjänst (ibid.). Alam (2002) menar att en utmaning när det gäller 
kundinvolvering vid tjänsteutveckling är att litteraturen på området främst lyfter traditionella 
sätt såsom intervjuer, fokusgrupper och gruppdiskussioner gällande hur företag ska interagera 
med kunderna. Alam (2018) har gjort en studie kring nyutveckling av tjänster med 
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kundinteraktion via sociala medier. Där framkom att sociala medier behöver användas för en 
framgångsrik utveckling av en tjänst. Dock har traditionella kundinvolveringsmetoder också en 
fortsatt viktig roll för att öka möjligheterna till att skapa en framgångsrik tjänst (ibid.). Sandén 
(2007) beskriver komplexiteten med hur kundinvolvering definieras och därmed också hur 
aktiviteter för kundinvolvering blir förvirrande. Komplexiteten har inte tagits upp i tidigare 
forskning och det är svårt att göra en exakt definition kring vad som är kundinvolvering och 
var gränsen går för att det istället är exempelvis en kundundersökning (ibid.).  

2.3.4 Olika nivåer av kundinvolvering 

Alam (2002) beskriver att kundinvolvering kan ske i de flesta steg under en 
nyutvecklingsprocess. Allt ifrån strategisk planering och framtagande av tvärfunktionellt team, 
till idégenerering samt lansering. I studien framkom att  kundinvolveringen skedde i olika 
stadier och med olika intensitet (ibid.). Figur 2.1 är en illustration över Alams olika nivåer eller 
intensiteter av kundinvolvering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1. Fritt tolkat ur Alam (2002).  
 
Alam (2002) beskriver de fyra olika nivåerna som ett kontinuum där den första nivån Passivt 
erhållande av input har lägst intensitet och där Representation har den högsta intensiteten. I 
Alams studie var de mest föredragna nivåerna de mittersta, det vill säga Information och 
feedback samt Utökad konsultation. Denna mellannivå bedömdes vara mindre kostsam, 
krävde mindre tidsåtgång och var enklare att hantera än den sista nivån/intensiteten. 
Respondenterna var överlag överens om att det borde ske mer kundinvolvering men med 
anledning av det ovannämnda var mellannivån mer hanterbar. Flera beskrev hur 
kundinvolveringen hade en högre intensitet under början av processen (exempelvis 
idégenerering) och därefter återigen under de senare stadierna (exempelvis service design, 
test marknadsföring och kommersialisering) då dessa stadier bedömdes vara avgörande. 
Kundinvolveringens minskning eller ibland frånvaro under vissa stadier av processen berodde 
på att det inte bedömdes ge någon effekt eller öka produktiviteten att involvera kunder (ibid.). 
Sandén (2007) beskriver att organisationer tenderar att ta beslut om graden av 
kundinvolvering baserat på praktiska och resursbaserade kriterier istället för att även väga in 
fördelarna som en högre grad av kundinvolvering kan ge. Alams olika nivåer kan kritiseras för 
att det saknas en nivå för när ingen kundinvolvering alls sker. Modellen får också kritik för att 
den har ett organisations- och ledningsperspektiv på kundinvolvering. När kunden själv tar 
initiativ till input kan kundinvolveringen  vara på en hög nivå även om inte organisationen gör 
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något för att den ska ske. Förklaringen till att Alams nivåer saknar “ingen kundinvolvering” är 
att samtliga deltagande organisationer i studien hade någon form av kundinvolvering (ibid.). 
  
Ives och Olson (1984) har skapat en trappa av sex nivåer av kundinvolvering (se figur 2.2) 
som är baserad på forskning kring framtagandet av informationssystem. På första nivån vill 
eller får inte kunderna vara delaktiga. På andra nivån bjuds kunder in, men deras synpunkter 
tas ej till vara på. Vidare på tredje nivån tillfrågas kunderna om vissa frågor genom intervjuer 
eller frågeformulär. På fjärde nivån har kunderna en begränsad kontroll, exempelvis 
godkänner olika steg av processen. Vid den femte nivån genomför kunden saker i processen, 
det kan exempelvis vara inom design eller som den officiella bryggan mellan beställare och 
utvecklingsteam. På den sjätte nivån sker kundinvolvering genom stark kontroll, betalning för 
nyutveckling sker kanske från kundens egen budget (ibid.). Sandén (2007) beskriver att dessa 
sex nivåer är applicerbara inom flera områden och menar att det är positivt att det finns en 
nivå för när ingen kundinvolvering alls sker.  
 
 

 

 

 

Figur 2.2, fritt tolkad ur Ives och Olson (1984). 
 

2.4 Perspektiv på kundinvolvering 

2.4.1 Lead Users  

Forskaren von Hippel (1986) var den förste att nämna begreppet Lead Users, vilket ofta dyker 
upp i sammanhang där innovativa lösningar för organisationer beskrivs. Personer som arbetar 
med produkten som ska föras ut till marknaden har begränsad förmåga att vara nytänkande, 
på grund av förförståelsen för produkten och de processer som kopplas ihop med denna. De 
(Lead Users), vars nuvarande djupt liggande behov kommer att vara vardag på marknaden i 
framtiden, är också de som kan agera utanför dessa begränsningar. Det är personer som 
söker efter att tillfredsställa sina egna behov och kan därmed komma att lösa problem som 
tillverkaren inte var medveten om (ibid.). 
 
Von Hippel (1986) hänvisar i sin studie bland annat till experiment som genomfördes av 
Duncker (1945, refererad i von Hippel, 1986) kring förförståelse. Studien visade att de som 
hade förförståelse för en produkts egenskaper blev så fixerade vid dess funktion att de hade 
svårare att lösa problem utanför de användningsområden som hade lärts in. De personer som 
saknade förförståelsen, använde kreativa och även mer tidsbesparande lösningar på 
problemen. Von Hippel menar att traditionella marknadsundersökningar inte är tillräckliga för 
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att få fram kundbehov  i den snabba utveckling som sker, utan mer djupgående 
(framtidsfokuserade) undersökningar krävs (ibid.). Flera forskare har lyft fördelar och visat på 
exempel där Lead Users används inom tjänstesektorn (Skiba & Herstatt, 2009; Carbonell, 
Rodriguez - Escudero & Pujari, 2012). 

2.4.2 Samskapande (Co-creation) 

Litteraturen visar på en gemensam grund kring hur samskapande definieras samtidigt som 
det går att urskilja en förflyttning mot en mer inkluderande definition som innefattar både 
kreativitet och sociala samspel (Kambil, Friesen & Sundaram,1999). Redan för två årtionden 
sedan definierades samskapande som en ny dynamik i kund- eller producentrelationen som 
sker genom att engagera kunder direkt i produktionen eller leveransen av värde (ibid.). 
Prahalad och Ramaswamy (2004) definierar samskapande som ett gemensamt skapande av 
värde mellan företaget och kunden där båda parterna gemensamt tar fram både 
problemdefinition och problemets lösning. Företaget ska inte försöka tillfredsställa kunden och 
bjuda in kunden till att omkonstruera en lösning för att passa kundens kontext och behov utan 
betoningen ligger på att gemensamt göra det från grunden (ibid.). Roser, DeFillippi och 
Samson (2013) beskriver samskapande som en interaktiv, kreativ process mellan intressenter 
som initieras av företaget under olika stadier av processer där värde skapas. Fler lyfter 
samskapande i samband med en skapande process med betoning på både samarbete och 
kreativitet (Fisher, Abbott & Lyytinen, 2014; Romero & Molina, 2009). Bharti och Agrawal 
(2018) lyfter olika delar/drivkrafter som är en del av och som för processen för samskapande 
framåt: interaktion, involvering, nätverk, samarbete, relationer, organisatoriskt engagemang, 
realistisk och tilltalande miljö, etik (individens, företagets eller på en samhällelig nivå), kund 
diskussioner, icke monetära incitament, för vissa även fantasi och simulation av produkter och 
spel. Författarna tog fram dessa olika drivkrafter genom en tematisk innehållsanalys av 
befintlig litteratur inom området samskapande (ibid.).  

2.4.3 Samskapande av tjänsteinnovation 

Det finns olika samarbetsformer för hur processen kan se ut när en kund och ett företag ska 
samproducera en tjänst (Ford, Edvardsson, Dickson & Enquist, 2012). Företag som insett 
värdet av samarbetet når ofta framgång. Framgången uppmärksammas av andra i branschen 
vilket leder till en förändrad syn på vad som behöver göras för att behålla sin plats på en 
ständigt föränderlig marknad. Det handlar inte bara om att få fram vad dagens tjänst betyder, 
utan även vad kunden söker imorgon. Litteraturen berör i huvudsak antingen hur 
organisationer ska lära sig att bli innovativa eller vikten av kundens roll för innovation. Företag 
som lyckas har funnit hur värdefullt det är att processen för innovation sker tillsammans med 
kunderna (ibid.). I innovationsprocesser ger kundinvolvering en ökad hastighet för att nå 
innovativa lösningar och att få ut dessa på marknaden (Lettl, 2007). Sopjani, Stier, Ritzen, 
Hesselgren och Georén (2019) beskriver i sin studie kring kunder/användares roller i 
innovationsprocesser att rollerna är starkt kopplade till det inflytande och den grad av 
involvering (Ives & Olson,1984) eller intensitet (Alam, 2002) av kundinvolvering som sker. 
Vidare menar Sopjani, Stier, Ritzen, Hesselgren och Georén (2019) att en bredd är gynnsamt 
vid innovationsprocesser varför det kan vara att föredra att både involvera användare och 
icke-användare (kunder och personer som ej haft någon kontakt med varan eller tjänsten).  
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2.4.4 Design Thinking 

MacFadyen (2014) beskriver att det finns olika syn på vilka steg som ingår i processen för 
design thinking. I figur 2.3 visas en mer traditionell process för design thinking. Främsta 
skillnaden mellan design thinking och traditionella problemlösningsmodeller är vid steg två; 
gruppens sammansättning ger många olika perspektiv och alla idéer följer med utan att 
bedömas omgående utan en öppenhet råder. Post-it-lappar underlättar processen och alla 
personer får lämna så många idéer som önskas. När första uppsättningen idéer visas 
genereras sedan ytterligare idéer. Därefter diskuteras vilken idé som känns mest lovande och 
varför, därefter prioriteras idéerna efter detta. Det går bra att gå vidare med flera idéer åt 
gången (ibid). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2019) har tagit fram ett stöd, 
Innovationsguiden vars syfte är att öka kundinvolveringen inom offentlig sektor. 
Innovationsguidens process för design thinking är snarlig figur 2.3, men saknar det sista 
steget. Processen består av: Ringa in, undersöka, Fokusera, Ta fram idéer, Testa idéer och 
Förverkliga. En viktig del är att ta fram enkla fysiska prototyper för tänkbara lösningar (kan 
vara en film eller en bild), dessa ska sedan testas av användare och medarbetare, därefter 
samlas feedback in för att arbeta vidare med idéen eller gå över till en annan (ibid.). Processen 
inom design thinking är och ska vara allt annat än linjär (MacFadyen, 2014; SKL, 2019). 
 

 
Figur 2.3, process för design thinking, fritt tolkad från MacFadyen (2014). 

2.5 Olika aktiviteter för att involvera kunder 

I Alams (2002) studie kom det fram sex olika aktiviter som användes av respondenterna för 
att inhämta input från kunderna. En av respondenterna använde utöver detta en innovations- 
reträtt för att komma på nya idéer till verksamheten. Några kunder bjöds med att delta under 
denna helg och detta beskrivs ha stimulerat till bättre diskussioner och kunderna hade också 
goda idéer (ibid.). Se tabell 2.2 för de olika aktiviteterna som återkom hos flera respondenter. 
Sandén (2007) beskriver att aktiviteter för kundinvolvering är komplext och det går att dela 
upp mellan direkt kundinvolvering och indirekt kundinvolvering. Indirekt kundinvolvering är när 
kunden inte är en aktiv del av processen, hit räknas exempelvis observationer av kunder där 
kunden inte är med och analyserar det som framkommer. Direkt kundinvolvering beskrivs som 
exempelvis samma observation av kunder men kunder finns också med i översättningen och 
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analysen av den observation som genomförts (ibid.). Alam (2018) lyfter involvering av kunder 
via sociala medier som en  viktig aktivitet för framgångsrik kundinvolvering vid nyutveckling av 
tjänster. Dieste, Juristo och Shull (2008) har gjort en litteraturstudie kring att förstå kundens 
behov kopplat till insamling av krav inom IT-utveckling. Det framkom 48 olika 
insamlingstekniker som användes för att erhålla information om kundernas tankar, idéer, 
behov och önskemål. Dessa kunde delas in i fyra grupper: Intervjuer (18 olika typer med olika 
syften), frågeformulär, observationer (exempelvis observera kunden i arbete för att se vad 
som skapar värde) och konstruerade tekniker (exempelvis skapa uppgifter som ger 
information om hur kunden föredrar saker eller prioriterar). Intervjuer med någon form av 
struktur var det som gav mest korrekt insamling av krav (ibid.)  
 
Tabell 2.2: Aktiviteter för att erhålla input från kunder, från Alam (2002).  

Fysiska intervjuer Djupintervjuer för att inhämta information om olika aspekter som 
berör det som skulle utvecklas såsom exempelvis: behov, 
önskemål, vad kunden tycker om eller ej, önskade förbättringar, 
konkurrenternas erbjudande, tankar kring marknadsföring, 
preferenser och om det finns några luckor att fylla på marknaden. 
Fysiska intervjuer användes gärna då det upplevdes som både 
ett enkelt och billigt sätt att erhålla input från kunderna.  

Besök av användare och 
möten 

Kunder/användare var med på tjänsteutvecklingsmöten eller 
teamträffar för att ge input på olika delar av 
utvecklingsprocessen. Att bjuda in kunder/användare till olika 
möten gjordes gärna då det upplevdes som både ett enkelt och 
billigt sätt att erhålla input från kunderna.  

Brainstormning/Spånskiva Kunder/användare deltog vid olika aktiviteter där olika sätt för att 
underlätta gruppkreativitet (exempelvis spånskiva) användes för 
underlätta skapandet av kreativa ideér och lösningar. 
Brainstormning användes i början av utvecklingsprocessen, 
främst under stadierna idégenerering och undersökning.  

Observation och feedback Kunder/användare har fått observera och kommentera olika 
aktiviteter rörande tjänsteutvecklingen (exempelvis 
tjänsteleveransprocessen) och även testning av olika aktiviteter 
som tjänsteprocessen innehåller (därmed även träning av 
personalen i utförandet av tjänsten).  Observation och feedback 
användes under de senare stadierna av utvecklingsprocessen, 
utöver testning även vid kommersialisering. 

Telefon, fax och e-post Kunder/användare informerades via telefon, fax, e-post, 
broschyrer eller andra publikationer. Informationen rörde 
specifika problem med serviceutvecklingen. Det var en lågt 
föredragen aktivitet som förekom vid strategisk planering och 
företagsanalys.  

Fokusgrupper  En grupp av kunder/användare bjöds in till gruppdiskussioner 
kring problematik eller frågor som rörde utvecklingsprojektet. 
Fokusgrupper var den minst föredragna aktiviteten då det 
beskrevs som både kostsamt och tidskrävande samt att det var 
svårt att få till en tid som passade hela gruppen.   
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2.6 Radikal Kundinvolvering 

Radikal kan beskrivas som en stor och grundläggande förändring för att lösa ett befintligt 
problem (NE, 2019). En kund definieras enkelt som den du utför ett arbete för (Runebjörk & 
Wendleby, 2013). Att tänka i termer att en kund är mottagaren av det värde som du skapar ger 
en definition där både interna- och externa kunder inkluderas. Kund kan också definieras som 
person eller företag som köper eller nyttjar en tjänst (ibid.). Involvering är att innesluta, innefatta 
och blanda in (NE, 2019; SAOL, 2019). Sandén (2007) problematiserar hur kundinvolvering 
definieras olika av olika forskare. Det kan antingen ses som  kundforskning där all 
kommunikation och informationsinhämtning från kunden inkluderas (Alam 2002). Den andra 
synen på kundinvolvering är att det är kundforskning om kundens latenta behov, där målet att 
få tag på den svåråtkomliga informationen om vad kunden söker (Von Hippel,1986). Sandén 
(2007) lyfter hur kundinvolvering inte bedöms utifrån hur länge den pågår, utan den kan ske 
kontinuerligt i organisationen eller under ett tillfälligt projekt. Alam (2002, 2018) beskriver att 
litteraturen inom kundinvolvering främst lyfter traditionella aktiviteter. Utifrån hur exempelvis 
Samskapande (Prahalad och Ramaswamy, 2004) och Lead Users (Von Hippel, 1986) 
definieras som perspektiv kan dessa ses som exempel på kundinvolvering av en medel- eller 
hög nivå på Alam (2002) samt Ives och Olsons (1984) intensiteter av kundinvolvering.  
 
Definitionen på Radikal Kundinvolvering som används i den här uppsatsen är öppen och 
inkluderande, varför vi inte gör skillnad på huruvida det är en djupare informationsinhämtning 
från kunderna eller om syftet är att erhålla kunskap om kundens latenta behov. Med Radikal 
Kundinvolvering avses i denna uppsats när kundinvolvering sker nytänkande och på en 
djupare nivå, såsom nivå tre eller högre utifrån Alams (2013) och Ives och Olsons (1984) 
nivåer av kundinvolvering. Denna definition är inspirerad av Alam (2002), Ives och Olson 
(1984), Runebjörk och Wendleby (2013) samt definitioner från NE (2019) och SAOL (2019). 
För att sammanfatta teoriavsnittet kring kundinvolvering, har författarna till studien tagit fram 
figur 2.4 ”Kundhjulet”, en illustration över alternativa perspektiv på Radikal Kundinvolvering i 
förhållande till teorin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4, Kundhjulet där de inre delarna visar på Radikal Kundinvolvering. Allt djupare 
nivåer av kundinvolvering återfinns desto längre in i hjulet arbetet befinner sig. Effekterna av 
kundinvolvering syns på den “väg” som hjulet snurrar framåt på. 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs först hur arbetsprocessen för studien har varit uppbyggd. Vidare 
diskuteras bland annat valt vetenskapligt förhållningssätt och hur datainsamlingen har gått till. 
Författarnas förförståelse, samt respondenterna som valts för studien presenteras och kapitlet 
avslutas sedan med en beskrivning av studiens validitet och reliabilitet. 

 
 
Nyfikenheten på Radikal Kundinvolvering mynnade ur SQMA:s rapport Organisationers 
främsta utmaningar: En studie med fem års horisont (Westher, 2018) och en föreläsning av 
Åsa Rönnbäck (2018-12-04), tidigare anställd på SIQ. Föreläsningen berörde bland annat  
kring hur kundinvolvering sker på allt fler och innovativa sätt. På SIQ:s hemsida såg författarna 
uttrycket “Radikal Kundinvolvering” första gången, vilket ledde till flera frågor om vad detta 
egentligen innebar. I figur 3.1 finns en översikt för studiens genomförande. Studien påbörjades 
med övergripande kunskapsinhämtning rörande kundinvolvering. Då författarna ville 
undersöka en djupare nivå av kundinvolvering, deltog båda  vid det seminarium som SIQ 
anordnade på temat Radikal Kundinvolvering. På Seminariet byggdes en vidare förförståelse 
kring begreppet och flera organisationer berättade om sitt arbete med kundinvolvering på olika 
nivåer. Där fanns också organisationer som var ett möjligt urval till en studie kring just Radikal 
Kundinvolvering.   
 

 
 
Figur 3.1, illustration över hur studien planerades och genomfördes. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Positivism söker svar som är objektiva fakta och som är generella (Forsberg & Wengström, 
2016). Bryman (2018) beskriver hur naturvetenskapliga metoder är att föredra för forskare 
som har positivism som filosofisk ståndpunkt. Inom hermeneutiken däremot försöker forskaren 
att utgå från den person som är föremål för undersökning och se omvärlden ur dennes 
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perspektiv (Forsberg & Wengström, 2016). Hermeneutik är en tolkningslära som på senare år 
har fokus på att erhålla förståelse för texten (exempelvis en skriven text eller transkriberad 
intervju) och inte nödvändigtvis upphovsmakarens egentliga mening (ibid.). Inom 
hermeneutiken finns fyra huvudmoment: Tolkning av exempelvis orden eller texten, förståelse 
och erhålla insikt,  en förförståelse för att förstå och slutligen förklaring (Gustavsson, 2004). 
Alla hänger samman och samspelar med varandra för att vi ska få en egen uppfattning och 
därefter förmedla den vidare (ibid.). 
 
I den här studien är utgångspunkten ett mer hermeneutiskt tolkningsperspektiv då studien 
syfte och frågeställningar är av explorativ karaktär. Traditionell och mer modern hermeneutik 
kombineras, vikt läggs både vid vad individerna som är objekt för undersökningen menar och 
vad de faktiska ord som uttrycks betyder.  

3.1.1 Deduktion, induktion och abduktion  

Deduktion, induktion och abduktion handlar om vilket angreppssätt som forskaren har när 
denne genomför sin studie (Alvehus, 2013). Bryman (2018) beskriver att Deduktiv ansats är 
när forskaren, utifrån vad hen vet om ett ämne skapar en eller flera hypoteser som ställs inför 
en empirisk granskning. Det är viktigt att det är tydligt hur informationsinhämtning ska ske 
baserat på den data som hypotesen innehåller. Därefter bekräftas eller förkastas hypotesen 
eller hypoteserna och teorin omformuleras baserat på resultatet. Induktiv ansats är när 
forskaren tvärtom ser till sina observationer och utifrån dessa drar generaliserbara slutsatser. 
Observationer och resultat blir till teori istället för som vid den deduktiva ansatsen där teori är 
det som föregås av observationer och resultat (ibid.). Alvehus (2013) beskriver att verkligheten 
är mer nyanserad och föränderlig, teorierna och empirin stärker varandra och utvecklas av att 
kombineras. På det sättet kan exempelvis arbetet med en uppsats pågå, forskaren växlar 
mellan teori, empiri och sina reflektioner för att utveckla teorin inför nästa fokus på empirin. 
Det är vanligt förekommande och benämns som Abduktiv ansats. Hur forskaren rör sig mellan 
teori och empiri kan se lite olika ut och ske på olika nivåer men det är någon form av abduktion 
när detta sker (ibid.).  
 
Den här studien har genomförts med en abduktiv ansats. Författarna har genom processen 
växlat mellan teori och empiri. Först har teori utifrån kring kundinvolvering generellt varit i 
fokus, därefter deltog författarna vid ett seminarium kring Radikal Kundinvolvering vilket gav 
en första inblick inför val av organisationer att studera. Därefter har insamling av empiri skett 
samtidigt som den ställts mot teori på området vilket senare gav författarna en bild av hur 
Radikal Kundinvolvering kan se ut.  

3.2 Kunskapsinhämtning  

Backman (2016) beskriver att en litteraturgranskning av ett specifikt ämnesområde är en god 
introduktion för att få en överblick av ett ämne. Genom att vara inläst på ämnet underlättar det 
vid exempelvis problemformulering och val av metod. Om författaren är väl påläst tenderar 
den slutliga rapporten att bli bättre. Litteratur sökes i huvudsak manuellt, med stöd av dator 
eller genom konsultation. Konsultation innebär muntlig eller skriftlig kontakt med personer eller 
myndigheter för att få en aktuell ingång till den litteratur som finns på ämnesområdet (ibid.). 
Holme och Solvang (1997) definierar en källa som material som är nedskrivet. Den källa som 
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direkt berättar om ett fenomen är en primärkälla, en källa som har längre avstånd benämns 
som sekundärkälla, den förstnämnda är mer trovärdig. Ett fenomen som beskrivits av flera 
källor är i grunden en trovärdigare källa. Bedömning av en källa kan ske utifrån de fyra steg 
som framgår i figur 3.2 (ibid.). 
 
 

 
Figur 3.2, fyra steg i Källgranskning, fritt ur Solvang och Holme (1997). 
 
Kunskapsinhämtningen för den här studien började med en översiktlig genomgång av den 
litteratur som fanns på området, till detta användes databaserna: Google Scholar, Academic 
Search Elite, Scopus, Business Source Complete samt Mittuniversitetets söktjänst Primo. 
Tidigare kurslitteratur inom magisterprogrammet inom kvalitetsutveckling och ledarskap, 
Mittuniversitet, användes också som en ingång till teorin. Nya sökningar genomfördes under 
studiens gång då nya perspektiv på Radikal Kundinvolvering kom fram. Genom konsultation 
erhölls ytterligare ingångar till relevanta begrepp och litteratur. Det var bland annat handledare 
vid Mittuniversitetet, studiens respondenter och medarbetare vid SIQ som gav tips som 
berikade urvalet av litteratur. Referenslistor från, för studien, relevanta artiklar och 
avhandlingar var också en väg till den litteratur som slutligen blev den teoretiska grunden för 
den här uppsatsen. En avgränsning som gjordes var att endast söka litteratur på svenska och 
engelska. Några av de mer centrala sökord som användes var: Customer Involvement, User 
Involvement, Lead Users, Co-creation, Service development, Customer participation, 
Customer Influence, Enhanced Customer Cooperation, NSD och service design.  Utifrån den 
relevans och användbarhet artiklar bedömdes ha beställdes ett fåtal artiklar från annan ort. 
Majoriteten av artiklarna var dock sådana som fanns tillgängliga i fulltext online. Innan en källa 
användes  blev den bedömd utifrån dess relevans för studiens syfte, relevans i sammanhanget 
utifrån dess ursprung och  vilken trovärdighet den hade. För att öka trovärdigheten på källorna 
valdes i första hand forskningsartiklar som var referentgranskade (peer reviewed). Litteratur 
såsom böcker, avhandlingar och rapporter har också använts utifrån vad som bedömts 
lämpligt baserat på studiens syfte. Äldre källor har kontrollerats mot att det finns refereringar 
till dessa i aktuella artiklar eller avhandlingar, dessa har då bedömts vara betydelsefulla även 
för den här studien. Detta har skett genom både manuella sökningar i referenslistor men även 
med stöd av databaserna Scopus och Googlescholar. I studiens referenslista finns samtliga 
använda källor redovisade.    
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 3.3 Förförståelse 

Förförstålse består av tidigare lärdomar och erfarenheter och är grundläggande för att kunna 
förstå inom hermeneutiken (Gustavsson, 2004). Förförståelse kan både vara positiv och 
negativ för forskaren, den ger alltid forskaren en första riktning. Hermeneutiken kan erhålla 
kritik för att riskera ge subjektiva forskningsresultat vilka bekräftar forskarens bild av hur något 
är (ibid.). Målet inom hermeneutiken är att göra korrekta tolkningar men då det rör sig om 
tolkningar finns utrymme för den här kritiken menar Allwood och Erikson (1999). Inom 
hermeneutiken anses forskarens förförståelse och fördomar ges möjlighet att omkullkastas 
och en djupare färskare kunskap och förståelse kan istället uppstå. En styrka som finns inom 
hermeneutiken är den medvetenhet om hur forskarens förförståelse finns med genom 
forskningsprocessen och att dess påverkan diskuteras med transparens (ibid.). 
 
I den här studien kan författarnas övergripande förförståelse beskrivas enligt följande: Båda 
författarna har en bakgrund inom tjänstesektorn. En av författarna bedriver verksamhet inom 
vård och omsorg, vilket även samtliga respondent-organisationer gör. Båda författarna har 
studerat ett magisterprogram inom ledarskaps- och organisationsutveckling. En av författarna 
har en Kandidatexamen i Socialpsykologi inom personal, organisation och ledarskap, samt 
yrkeserfarenhet som verksamhetsutvecklare och projektledare. Den andra författaren har en 
socionomexamen och yrkeserfarenhet inom personal, organisation och verksamhets-
utveckling. Genom studien har en medvetenhet om den egna förförståelsen varit ständigt 
närvarande. Författarnas både delvis gemensamma och skilda förförståelse kan ha påverkat 
studien både när det gäller praktiska val under studiens gång och tolkning av data.  

3.4 Forskningsperspektiv 

Creswell och Creswell (2018) beskriver hur valet av forskningsperspektiv i första hand ska ske 
utifrån typ av forskningsproblem och vilka svar som behövs för att besvara detta. Vilka som 
forskningen är ämnad för och forskarens egna erfarenheter spelar också in när det gäller val 
av forskningsperspektiv. Det finns en skala som innehåller tre olika forskningsinriktningar: 
Kvalitativ-, mixad- och kvantitativ. Kvalitativ forskningsansats kan beskrivas med att fokus är 
på ord till skillnad från den kvantitativa forskningsansatsen där det kvantifierbara är mer 
centralt. Den kvalitativa metoden använder mer öppna frågor med öppna svar och den 
kvantitativa har snarare en kvantitativ hypotes som besvaras med slutna frågor (ibid.). 
Backman (2016) lyfter att kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas oberoende av 
forskningsperspektiv. En övergripande skillnad mellan det traditionella kvantitativa 
perspektivet och det kvalitativa är hur forskaren ser på omvärlden i förhållande till individen. 
Utifrån det kvantitativa perspektivet är individen separat från omvärlden och forskaren söker 
objektiva svar på hypoteser kring hur verkligheten är. Med ett kvalitativt perspektiv söker 
forskaren istället svar på individens subjektiva syn på den sociala och kulturella konstruktion 
som verkligheten är.  Det kvalitativa perspektivet lägger fokus på hur en person upplever och 
tolkar något i relation till den personens tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid.). Creswell 
och Creswell (2018) beskriver att dessa två forskningsinriktningar kompletterar varandra och 
passar olika bra beroende på forskningsproblemets karaktär. Det används egentligen en mer 
kvalitativ, eller en mer kvantitativ forskningsinriktning då de både har inslag av varandra. En 
direkt kombination av både kvalitativ och kvantitativ är det övergripande 
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forskningsperspektivet mixad metod, som befinner sig i mitten på skalan. En kombinationen 
av båda två tillför mer till undersökningen än vad dessa två hade kunnat ge var för sig (ibid.).   
 
Den här studien har ett kvalitativt forskningsperspektiv. Då syftet med den här studien var att 
bidra med kunskapsutveckling kring Radikal Kundinvolvering bedömde författarna att ett 
kvalitativt forskningsperspektiv var mest lämpligt. Forskningsproblemet bedömdes besvaras 
enklast med ord genom olika individers upplevelser och beskrivningar. Författarna bedömde 
det svårt att kombinera det kvantitativa och det kvalitativa perspektivet både utifrån studiens 
omfattning och då studien hade en mer explorativ karaktär. Kvantitativt och mixat perspektiv 
valdes därmed bort.  

3.5 Urval 

Oavsett undersökning behöver olika former av urval ske (Alvehus, 2014). Om forskaren 
genomför en fallstudie behöver fall väljas ut och vid intervjuer behöver ett val ske kring vilka 
personer som är aktuella som respondenter. Hur urvalet sker är olika beroende på vilken 
metod som ska användas, dock finns det vissa mer förekommande urvalsstrategier (ibid.). 
Backman (2016) beskriver att snöbollsurval innebär att forskaren använder personer som hen 
haft kontakt med, exempelvis tidigare respondenter, för att hitta fler personer att inhämta 
information från. Snöbollsurval är effektivt och används vanligen när forskaren vill studera en 
grupp som är svåridentifierad. En nackdel som finns med snöbollsurval är att det finns en risk 
att urvalet blir ur en specifik grupp människor, där skillnaderna kanske är mindre än om 
forskaren hade hittat personer på måfå. Ett annat vanligt förekommande urval är 
bekvämlighetsurval av olika form. Bekvämlighetsurval är ett urval baserat på vilka personer 
som finns tillgängliga för den planerade studien. Precis som vid snöbollsurvalet är det en risk 
att forskaren får en specifik grupp människor istället för en bredd. Det finns också en risk att 
det tillgängliga urvalet styr forskningsfrågan, att enkelheten går före forskningens relevans 
(ibid.). Brinkmann (2012) menar att det finns många fördelar med att ha få deltagare i en 
studie. Det är möjligt att säga något utifrån en eller ett fåtal fall, det är mer hanterbart med 
färre och det ökar möjligheterna till ett noggrannare arbete (ibid.).  

3.5.1 Studiens urval 

Studiens urval var en kombination mellan ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Urvalen och 
bakgrunden till detta kan beskrivas enligt följande: SIQ hade hört begreppet Radikal 
Kundinvolvering från Göran Henriks, Qulturum. En förfrågan gick ut till SIQ´s 
medlemsorganisationer för att finna goda exempel till ett seminarium på temat Radikal 
Kundinvolvering. Av företagen som beskrivit sitt arbete med kundinvolvering valde SIQ ut 
Humana Assistans och Experio Lab Värmland. Författarna hade en kontakt med SIQ innan 
seminariet och fick deltaga under detta. Under seminariet tillfrågades samtliga deltagare kring 
goda exempel på kundinvolvering. Den kundinvolvering som beskrevs av seminariets 
deltagare bedömdes inte vara nytänkande eller djupare, varför vi ej gick vidare med någon av 
dessa organisationer. Vi tillfrågade Qulturum, Experio Lab Värmland och Humana Assistans 
att delta i vår studie.  
 
Företag eftersöktes som arbetade med kundinvolvering i en mer radikal form. Förfrågningar 
gick ut till personer i författarnas omgivning och sociala nätverk, en organisation vars syfte är 
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att stödja små- och medelstora företag samt två organisationer vars syfte är att vara en 
inkubator till innovationsföretag. Det resulterade i två tips: ett internationellt företag som 
arbetar med produkter varför det valdes bort samt ett företag inom spelbranschen som hade 
sin kundinvolvering på planeringsstadiet vilket därför också valdes bort. Experio Lab Värmland 
rekommenderade Experio Lab Västernorrland. Ett möte bokades med Jonas Boström, 
projektledare vid Experio Lab Västernorrland där information erhölls om deras arbete med 
kundinvolvering. Inget av dessa projekt bedömdes vara Radikal Kundinvolvering. Experio Lab 
Västernorrland  gav förslaget att ta en kontakt med  Kvinnokliniken Region Västernorrland 
som visade sig passa in i studien med sitt innovativa och breda sätt att arbeta med 
kundinvolvering. Det slutliga urvalet blev därmed: Experio Lab Värmland, Humana Assistans, 
Qulturum och Kvinnokliniken Region Västernorrland. Antalet fall och respondenter valdes 
utifrån vad som bedömdes rimligt baserat på studiens omfattning, detta skedde i samråd med 
författarnas handledare. Den respondent som datainsamlingen skulle ske ifrån var en 
nyckelperson från ett specifikt projekt inom kundinvolvering eller med flera projekt bakom sig 
eller pågående som var exempel på Radikal Kundinvolvering. Respondenterna från valda 
organisationerna var: Hanna Hägglund (Kvalitetsutvecklare och kundombud, Humana 
Assistans), Göran Henriks, (Utvecklings- direktör, Region Jönköping), Semra Sahin, 
Projektledare utvecklingsprojekt, Region Väster- norrland) och Olga Sabirova-Höjerström 
(tjänstedesigner, Experio Lab Värmland).  

3.6 Datainsamlingsmetod  

När forskningsfrågorna handlar om Hur något upplevs eller Hur något genomförts finns det 
goda förutsättningar för att en kvalitativ intervju är en lämplig metod för att samla data (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Den traditionella intervjun är när den sker ansikte mot ansikte, där 
intervjuaren får tillgång till även den icke språkliga kommunikationen (ibid.). Den kan också 
benämnas som besöksintervju (Dahmström, 2005). Telefonintervjuer är det snabbaste och 
billigaste sättet att samla in data. Intervjun kan ske oberoende av den svarandes, 
respondentens, geografiska placering. Telefonintervjuer kan användas som enda 
datainsamlingsmetod eller i kombination med en annan datainsamlingsmetod. Vid både 
telefonintervjuer och besöksintervjuer finns möjlighet för intervjuaren att bidra till att svaren 
som erhålls får något högre kvalitet. Eventuella oklarheter gällande frågorna kan lösas genom 
att intervjuaren förtydligar. Vid telefonintervjuer finns viss risk att omgivningen kan störa. Vid 
intervjuer generellt finns risk för att intervjuaren påverkar svaren genom exempelvis sitt sätt 
att ställa frågor, följdfrågor och kroppsspråk. Vid både besöks- och telefonintervjuer ges goda 
möjligheter till att få svar på öppna frågor (ibid.). Justesen och Mik-Meyer (2010) beskriver att 
forskaren i förväg behöver bestämma sig för hur intervjun ska dokumenteras, ljudupptagning 
är ett vanligt val. Då det är svårt att föra tillräckligt detaljerade anteckningar är elektronisk 
upptagning att föredra framför exempelvis att anteckna (ibid.).  
 
Justesen och Mik-Meyer (2010) beskriver att den som utför en intervju behöver ha någon form 
av förförståelse om vilka frågor som hen ska ställa och hur dessa ska dokumenteras. En 
intervju kan vara ostrukturerad, den saknar då tydlig struktur som grund och är lämplig vid 
explorativa undersökningar eller där ämnet är av känslig karaktär. En strukturerad intervju är 
motpolen, intervjuaren har upprättat en intervjuguide som innehåller precisa frågor i en viss 
ordning. Intervjuguiden kan innehålla öppna frågor, men det är vanligast med slutna frågor 
vilka också används vanligen i enkäter (ibid.). Gillham (2008) beskriver mellanvägen,  en 
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semistrukturerad intervju som är lämplig som datainsamlings- metod när forskaren vill erhålla 
mer information om specifika teman och/eller genomföra en explorativ undersökning. Vid en 
semistrukturerad intervju finns en intervjuguide med teman och frågor men avvikelser från 
intervjuguiden är naturligt (ibid.). Bryman (2018) beskriver att den semistrukturerade intervjun 
är flexibel och att den kan vara mer eller mindre strukturerad.  

3.6.1 Studiens datainsamlingsmetod 

I den här studien genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer då syftet handlade om  
hur organisationerna arbetade med Radikal Kundinvolvering och vilka upplevelser 
respondenterna haft gällande bland annat kundinvolveringens effekter, utmaningar samt 
fördelar. Då datainsamlingen skulle generera svar på teman som berörde Radikal 
Kundinvolvering valdes semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att få in tillräcklig 
information. Ett naturligt spelrum för att avvika från intervjuguiden utifrån vad som sades under 
intervjun bedömdes vara berikande för studien. Den flexibilitet som den semistrukturerade 
intervjun står för passade  undersökningen. Då studiens fokus endast var på den språkliga 
kommunikationen från respondenterna valdes både telefonintervjuer och fysiska 
besöksintervjuer baserat på respondenternas önskemål och geografiska avstånd. 
Respondenterna erbjöds ej att erhålla frågorna i skrift och svara skriftligen då möjligheten att 
förtydliga frågorna vid eventuella oklarheter samt möjligheten att avvika från intervjuguiden 
skulle försämras. Intervjun med respondenten från Qulturum genomfördes sist och hade ett 
avvikande upplägg där respondenten även fick frågor om hur begreppet Radikal 
Kundinvolvering kom till och definieras.  Övriga intervjuer skedde utifrån vilka datum som 
passade respondenterna bäst. En författare genomförde en av intervjuerna och den andra 
författaren genomförde övriga, samma intervjuguide användes. Samtliga intervjuer spelades 
in med ljudupptagning via en mobiltelefon eller dator.  Intervjuguide finns som bilaga A. 

3.7 Forskningsetiska principer och etiska aspekter 

Det finns grundläggande etiska principer som gäller för forskning i Sverige (Bryman, 2018). 
Sammanfattningsvis handlar dessa principer om att berörda personer ska få information om 
studiens syfte. Det är frivilligt att deltaga och berörda personer ska få veta att de också har 
rätt av avbryta deltagandet om de önskar. Samtliga delar som kommer att ingå i 
undersökningen ska redovisas för deltagarna, en transparens och ärlighet ska råda. 
Deltagarna behöver lämna samtycke till att delta. Personuppgifter ska förvaras och hanteras 
med konfidalitet. Den data som samlas in får bara användas för forskningen. Vidare är det 
också viktigt att studien inte medför någon skada för deltagarna eller intrång i deras privatliv  
(ibid.). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det finns etiska frågor att ha med sig vid 
utförandet av en intervjuundersökning. I tabell 3.1 finns dessa fritt tolkat: 
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Tabell 3.1: Etiska frågor att ha med sig under de sju forskningstadierna, från Kvale och 
Brinkmann (2014) 
 

1.Tematisering Ha syftet i åtanke, både det vetenskapliga värdet och hur det kan gynna 
den mänskliga situation som är föremål för undersökning. 

2. Planering Tilltänkta deltagare informeras och erhåller förfrågan om deltagande, 
samtycke inhämtas och forskaren behöver säkra konfidentialiteten samt 
att det inte blir några negativa konsekvenser för studiens deltagare.  

3. Intervjusituation Finns några personliga konsekvenser för deltagarna såsom exempelvis 
ändrad självbild eller stress? 

4. Utskrift Säkra deltagarnas konfidentialitet och den skrivna texten ska stämma 
överens med det som sagts på intervjun. 

5. Analys Hur djupt ska analysen göras? Ska deltagarna få inflytande över hur 
tolkningen av deras uttalanden skett?  

6.Verifiering Forskaren ska redovisa kunskap som är säkrad och verifierad i den mån 
den är möjligt. Viktigt att tänka på hur kritiska frågor som kan ställas till 
deltagaren. 

7.Rapportering Konfidentialiteten blir aktuell igen och vilka konsekvenser som den skrivna 
rapporten kan ha för såväl deltagarna och den grupp som är föremål för 
undersökningen.  

 

3.7.1 Studiens etiska aspekter  

Den här studiens etiska aspekter och genomförande av de sju forskningsstadierna finns 
beskrivet i tabell 3.2.  
 
Tabell 3.2: Etiska aspekter i den här studien.  

1.Tematisering Studiens syfte bedömdes tillföra kunskap till fältet och i förlängningen även 
till användare/kunder samt medarbetare inom tjänstesektorn.  

2. Planering Respondenterna fick i god tid innan intervjun information om studien och 
vad den skulle användas till. Skriftlig information lämnades om att 
deltagandet är frivilligt och att frågor var välkomna. De informerades också 
om rätten att inte använda sitt namn, samtliga gav sitt godkännande till att 
medverka med både sitt egna och organisationens namn. 

3. Intervjusituation Respondenterna fick intervjuguiden innan intervjun per e-post, för att öka 
trygghet inför intervjusituationen och ge möjligheten till att ställa frågor 
kring planerade samtalsområden. Respondenten fick välja intervjuform 
(mötesintervju, telefonintervju eller videosamtal). Intervjun med 
Kvinnoklinken Region Västernorrland var en besöksintervju som 
genomfördes på respondentens kontor. Övriga intervjuer genomfördes 
genom röstsamtal via mobiltelefon.  Respondenterna informerades om att 
ljudupptagning skulle ske och fick också lämna samtycke till det innan 
ljudupptagningen påbörjades. Då intervjun gällde framgångsrika projekt 
inom kundinvolvering kunde vi ej se någon risk för att respondenterna 
skulle må dåligt av genomförandet.  
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4. Utskrift Ljudupptagningarna från intervjun och den transkriberade intervjun 
förvarades utom räckhåll för obehöriga. Transkriberingen av intervjuerna 
har kontrollerats för att säkerställa att den skrivna texten överensstämmer 
med de uttalade orden. Transkriberingen genomfördes av författarna 
enskilt, kontroll av överenstämmelsen mellan de uttalade orden och den 
skrivna texten skedde av den författare som inte genomfört 
transkriberingen. Författarna genomförde två transkriberingar och 
kontroller vardera. 

5. Analys Analysmetoden och dess nivå bedömdes ej kunna åsamka 
respondenterna någon skada. Respondenterna fick ta del av citat och 
uppsatsens delar där data från deras respektive intervjuer användes. 
Respondenterna fick möjlighet att återigen ta ställning till anonymitet.  

6.Verifiering Respondenterna erhöll ett utkast av sina avsnitt ur den skrivna rapportens 
Resultat och Analys för att bekräfta eller kommentera om författarna 
missuppfattat något. Justeringar som gjordes var önskemål om justeringar 
för att öka läsbarheten, ändra talspråk till det skrivna språket exempelvis. 
Vi lade också till ett förtydligande gällande att kunder inom landstinget 
benämns som patienter.  

7.Rapportering Författarna bedömde att det inte förelåg några risker för negativa 
konsekvenser för respondenterna eller deras organisationer.  

3.8 Databearbetning och analysmetod  

Analysen av data kan vara av en mer allmän karaktär eller ske genom att fokus ligger på 
mening eller språk (Kvale & Brinkmann, 2014). Creswell och Creswell (2018) liknar kvalitativ 
analysmetod vid att skala av lagren på en lök, där man stegvis går djupare för att hitta kärnan 
i materialet. Författaren presenterar ett förslag på vilka steg som kan tas för att få fram 
validerade resultat; 

1. Data förbereds för analys, exempelvis transkribering av intervjuer. 
2. Materialet läses igenom för att få en helhetsbild, anteckningar kan göras i marginalen 

om intressanta fynd. 
3. Kodning av data, nyckelord tas fram och noteras. 
4. Teman tas fram. Dessa ska representera majoriteten av fynden i materialet. 
5. Här sker underbyggnad till teman, där exempelvis citat plockas ut för att visualisera de 

teman som framkommit. Detta är också ett sätt att validera fynden (ibid). 

3.8.1 Studiens databearbetning och analysmetod  

I studien har vi använt oss av Creswells (2018) databearbetnings- och analysmetod. Detta 
innebar att följande steg togs; 

1. Materialet transkriberades och jämfördes med egen förförståelse. 
2. Läsningen ledde sedan till en preliminär bild av den innebörd som denna data bestod 

av. Anteckningar fördes i marginalen. 
3. Efter detta antecknades nyckelord som framkommit i intervjumaterialet. 
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4. Underteman togs fram, som därefter validerades genom att kontrolleras mot tidigare 
forskning inom kundinvolvering, syftet med studien och de forskningsfrågor som ställts. 
Olika tolkningsmöjligheter prövades och författarna gick hela tiden tillbaka till 
intervjumaterialet för att se vilken tolkning som verkade mest rimlig och ge mest värde 
i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Detta ledde till tre huvudspår: 
”Kultur - är vägen viktigare än målet”, ”Delaktighet - där det arbetas mot gemensamma 
mål” och “Kommunikation - lägre tröskel och högre i tak”. Dessa huvudteman lyfte fram 
underliggande mönster i hela materialet.  

5. Huvudteman validerades genom att de kunde förklara alla deltolkningar och att dessa 
stod i linje med tidigare forskning. Huvudteman visualiserades med citat. 

 
Vissa nyckelord grupperades olika beroende på vilken forskningsfråga de tillhörde, eftersom 
innebörden skiftat utifrån vilket perspektiv författarna haft. Ett exempel på detta är nyckelordet 
“empati” som utifrån frågan hur organisationer arbetar med Radikal Kundinvolvering, 
tematiserats under Kultur, men utifrån frågan kring vad som motiverar organisationerna att ta 
kundinvolveringen ett steg längre under Delaktighet. Detta beror på att organisationerna både 
fått en kultur där empatiskt förhållningssätt mot kunden förstärkts, men empatin har också 
motiverat till högre grad av involvering tack vare själva känslan av delaktighet. 

3.9 Kvalitetskriterier, reliabilitet och validitet 

Ruane (2006) beskriver att det är svårt att göra mätningar och att det finns många faktorer 
som kan orsaka felaktigheter i en studie. Forskaren bör se sin mätning som en strävan att 
erhålla en uppfattning om en viss information kring en variabel (ibid.). Mik-Meyer och Justesen 
(2011) menar att oavsett vilket perspektiv en forskare har behöver hen vara  tydlig kring vilka 
kvalitetskriterier som undersökningen arbetat med. Kriterierna för validitet och reliabilitet har 
sitt ursprung i den kvantitativa forskningen. Det finns kvalitetskriterier (koherens,konsistens, 
precision och transparens) som är mer generella oberoende av forskningsinriktning. Koherens 
handlar om studiens sammanhang, hur väl studiens delar hålls ihop i en röd tråd. Konsistens, 
där är fokus på att studiens begrepp,teorier och metoder används på ett liknande sätt genom 
hela studien. Det får inte finnas motsägelser i studien. Studiens begrepp ska vara tydligt 
definierade, preciserade, det hör till kvalitetsbegreppet Precision. Transparens innebär 
kortfattat en öppenhet kring vilka val och vilka bakomliggande motiveringar som finns till de 
val som skett under studiens gång. Läsaren ska kunna se studiens metodiska val och ha 
möjligheten att bedöma dessa kritiskt (ibid.). 
 
En studies reliabilitet, tillförlitlighet,  handlar om i vilken grad metoden är beskriven i detalj på 
sådan nivå att någon kan göra om studien och erhålla samma resultat (Mik-Meyer & Justesen, 
2011). Det enklaste måttet för en studies reliabilitet är test-retest (Ruane, 2006). Forskaren 
gör då om undersökningen för att se om resultatet blir detsamma. Det är i praktiken svårare 
än det låter, inte minst med anledning av tidsaspekten (ibid.).  
 
Genom respondentvalidering kan en forskare få en bekräftelse på att forskaren och 
responderna har en gemensam bild (Bryman, 2018). Respondentvalidering kan ske genom 
exempelvis att forskaren lämnar den skrivna texten  från intervjun till respondenten. 
Respondentvalidering syftar till att säkerställa att resultatet och de upplevelser samt  
uppfattningar som undersökningens deltagare har matchar. En risk som finns med 
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respondentvalidering är att en respondent kan bli defensiv och i värsta fall vilja ta bort delar 
av det skrivna resultatet (ibid). 
 
Genom granskning av studiens alla steg vid inhämtning av empiri kan studiens 
mätningsvaliditet bedömas (Ruane, 2006). Om studien mäter det som studien har för avsikt 
att mäta kan mätningsvaliditeten bedömas som hög. Att uppnå intern validitet är när det går 
att visa att en variabels förändringar är beroende (beroende variabel) av en annan variabels 
förändringar (oberoende variabel). För att visa att det föreligger ett kausalt samband (en 
relation mellan orsak och verkan) behöver ordningsföljden av variablerna stämma, att det finns 
ett samband mellan de två variablerna och att övriga samband är uteslutna. Den interna 
validiteten blir högst i experiment i en kontrollerad miljö (ibid.). Merriam (1994) beskriver att 
intern validitet handlar om i vilken grad studiens resultat avspeglar det som i verkligheten sker.  
 
Extern validitet är en till aspekt på hur trovärdig studien är (Ruane, 2006). Går studiens resultat 
att föra över till andra miljöer, andra personer eller organisationer än de specifika 
studieobjekten? För att en studies externa validitet ska vara hög ska studiens resultat gå att 
generalisera (ibid.). Bryman (2018) skriver att alla resultat kan bara generaliseras till 
populationen som datan är hämtad från. Många resultat kan också vara tidsberoende. Det 
gäller oavsett om undersökningen har en kvalitativ- eller kvantitativ metod. Inom det kvalitativa 
forskningsfältet är inte det huvudsakliga syftet att generalisera till en annan miljö utan till teorin 
(ibid.).  

3.9.1 Studiens kvalitetskriterier, reliabilitet och validitet 

Utgångspunkten för den här studien har varit en strävan att minimera antalet felaktigheter 
genom att göra noggranna överväganden i alla metodrelaterade val. Genomgående har 
författarna arbetat med att försöka säkerställa att studiens delar har en logisk koppling. Bland 
annat genom hur uppsatsens delar är strukturerade, genom inledningar till varje avsnitt och 
genom korrekturläsningar. Studiens begrepp och teorier återkommer med samma innebörd i 
flera av uppsatsens delar. Uppsatsen är skriven för akademien varför inte samtliga begrepp 
har definierats. Dock har alla centrala begrepp, metoder och teorier som använts beskrivits 
närmare samt definierats. Det förekommer begrepp som har en tvetydig beskrivning inom 
litteraturen, den här tvetydigheten har problematiserats när det gäller centrala begrepp (såsom 
exempelvis kundinvolvering). Studiens metod har beskrivits med transparens. Trots metodens 
detaljerade beskrivning kan studiens reliabilitet delvis ifrågasättas. Författarna har genomfört 
analysen varför resultatet skulle kunna bli ett annat om någon annan genomför samma studie. 
En styrka som studien har är att såväl intervjuguide som respondenter finns att tillgå. Genom 
respondentvalidering har resultatet säkrats mot respondenternas uppfattning. Samtliga 
respondenter godkände sina respektive inslag under resultatet och det var ingen som önskade 
att vi raderade delar av deras utsagor.  
 
Gällande den interna validiteten är det svårt att säga huruvida exempelvis respondenternas 
upplevda effekter av arbetet med radikal kundinvolvering beror på just detta eller något helt 
annat. Respondenternas beskrivningar kring hur arbetet med radikal kundinvolvering gått till 
finns styrkt och vi kan därmed vara säkra på att det faktiskt har hänt. Mätningsvaliditeten har 
en svaghet, vilket är studiens urval som endast berör vård och omsorg inom tjänstesektorn. 
En ökad bredd på urvalet hade kunnat stärka mätningsvaliditeten. Det kan också vara så att 
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mer komplexa tjänster såsom inom vård och omsorg är där radikal kundinvolvering sker, varför 
det inte skulle vara möjligt att finna ett lämpligt urval inom andra branscher. Slutligen kan 
studiens externa validitet bedömas som låg. Utifrån studiens syfte och metod har inte en 
målsättning med studien varit att generalisera, utan snarare att bidra till ökad kunskap genom 
att visa hur arbetet med radikal kundinvolvering kan se ut i praktiken. Studien skulle snarare 
knyta an den insamlade empirin till relevant litteratur och på så sätt generalisera mot denna. 
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4. Resultat och Analys 
 

Kapitlet för Resultat och Analys är uppbyggt utifrån studiens forskningsfrågor. De nyckelord 
som uppkommit under analysfasen tas fram under varje forskningsfråga, för att sedan knytas 
ihop med huvudteman. 

 

4.1 Metoder och aktiviteter för Radikal Kundinvolvering 

Nyckelord: Omvärldsspaning, workshops, dagböcker, djupintervjuer, Design Thinking, 
samskapande, observationer, visuella intervjuer, rollspel, empati, målstyrt. 
 

 
Figur 4.1, illustration över resultat från forskningsfråga 1. 
 
De organisationer som intervjuats hade olika sätt att arbeta med kundinvolvering. Det som 
kan nämnas som likheter, är bland annat att de använde sig av olika metoder kombinerat för 
att uppnå bästa resultat och att de hade gått från att arbeta med kvantitativa metoder till mer 
kvalitativa. Papastathopoulou och Hultink (2012) beskriver att studier inom nyutveckling av 
tjänster blivit mer och mer kvalitativa från att tidigare varit nästan uteslutande kvantitativa.  
Andra likheter var att samtliga involverade både slutkund och medarbetare samt använde 
medarbetarnas innovationskraft till att ta fram skräddarsydda sätt att involvera kunderna. En 
utmaning som Alam (2002) beskriver gällande kundinvolvering vid tjänsteutveckling är att 
litteraturen på området främst lyfter traditionella metoder kring hur företag ska interagera med 
kunderna. Alla arbetade också med workshops, även om formatet på dessa skiljde sig något 
åt mellan organisationerna. Samarbete och interaktion kom fram som centralt, vilket även 
Bharti och Agrawal (2018) lyfter som viktiga drivkrafter för att processen för samskapande ska 
gå framåt.  
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4.1.1 Humana Assistans 

Humana Assistans arbetar med personlig assistans till personer i alla åldrar med 

funktionsnedsättning och finns i 248 olika kommuner i Sverige.  
 
Humana Assistans har länge sett det som viktigt att arbeta med kvalitetsfrågor och även valt 
att engagera sina medarbetare i förbättringsarbetet, men trots olika satsningar har det 
långsiktiga arbetet med förbättringar runnit ut i sanden. Organisationen var medveten om att 
förändringar behövde göras och idén till ett Draknäste lyftes av medarbetare. Inspirationen 
kom från Draknästet, som är ett tv-program där entreprenörer har möjligheten att pitcha sina 
idéer för investerare (drakar) med förhoppning om investeringar. Konceptet kallades på 
Humana för Humanathon; 
 

Nu har vi de här förbättringsområdena att arbeta med, men hur tar vi det här ett steg vidare?  
- Jo, vi involverar våra medarbetare med att komma med riktiga förslag och vem är väl inte 
bättre att sitta i ett Draknäste och bedöma dessa än en kund, en arbetsledare och en 
assistent! (Humana Assistans) 

 
Tjänstemännen har på tidigare års konferensdagar (innan Humanathon) arbetat med att ta 
fram de olika förbättringsområden “Change Concepts” som tidigare lyfts av medarbetare. För 
att snäva ned urvalet fick alla medarbetare svara på en enkät kring vilket Change Concept de 
ville arbeta vidare med på Humanathon och även anmäla intresse till att vara 
förbättringsledare “Improver” under dagarna. Dessa Improvers fick sedan extra 
kompetensutveckling i förbättringskunskap innan Humanathon för att kunna leda grupperna 
smidigare. Kunder tillfrågades utifrån intresse och möjlighet att ta sig till Stockholm för en 
workshop och fick från början vara med och lyssna till när grupperna brainstormade fram idéer 
för att förbättra arbetet. Brainstormingen gick sedan över i ett feedback-mingel där idéerna 
finslipades med hjälp av kundernas input; “Det var lång kö till kunderna för att få feedback på 
sin idé och de fick tillbaka tankar som; ‘Hur tänkte ni här’, ‘Så här tänker jag’ och så vidare för 
att förbättra sitt förslag ännu mer”. 
 
Grupperna fick tre minuter på sig att pitcha sin idé och två minuter för frågor från Draknästet. 
Frågor ställdes aktivt från kunder, assistenter och personer i ledande befattning. Frågorna 
ställdes utifrån respektives roll och erfarenheter.  “... vissa förslag fick ju också mothugget: 
‘Vart kommer vi in i det här?’ från kunder. Jättebra!”. Av totalt 27 förslag togs tolv in i Humana 
Assistans affärsplan för realisering. Kunder som involverats under Humanathon har varit 
fortsatt flitigt använda i organisationen vid olika behov av input.  

4.1.2 Experio Lab Värmland 
Experio Lab är en samverkan mellan olika regioner för att utveckla hälso- och sjukvården. 
Labbet i Värmland ingår i regionens utvecklingsenhet och samarbetar ofta med andra 
offentliga aktörer i sitt arbete. 
 
Experio Lab Värmland har tagit fram en app “hurmårdu.nu”, för att unga med psykisk ohälsa 
lättare skulle komma i kontakt med vården. Kundinvolveringen har skett på flera olika sätt, då 
de märkt att kundernas behov inte framträtt tillräckligt tydligt genom traditionella kvantitativa 
metoder. Tjänstedesign är i grunden den metod som användes och för att arbeta mer proaktivt 
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med psykisk hälsa hos unga började teamet fundera kring hur det var att vara ung idag. Det 
genomfördes också en omvärldsspaning för att få fram vilka organisationer som arbetade med 
ungdomar, vilka erfarenheter de hade av sitt arbete och hur de upplevde att ungdomar har 
det. Genom dessa kontakter kunde observationsstudier göras på olika skolor, där Experio Lab 
var med på rasterna för att se vad som hände där. I research-fasen arbetade de också med 
djupintervjuer, dagboksstudier och workshops för att erhålla en bredare bild av vad som 
händer i ungas vardag. Informationen som samlades handlade både om hur de rör sig på 
nätet och om deras bild av psykisk samt fysisk ohälsa. Respondenten beskriver; “Egentligen 
kan jag säga att kunden har varit involverad hela vägen; allt från behovsidentifiering, research, 
men också i själva utvecklingen av prototypen och idéskapandet”.  

 
I definitionen av samskapande ingår att företaget inte ska försöka konstruera en lösning som 
sedan anpassas till kunden utan både problemdefinition och lösning ska ske tillsammans med 
kunden (Prahalad & Ramaswamy, 2004). I framtagandet av tjänsten bjöds en gymnasieklass 
in för att göra prototyper med papper och penna. Sedan utformades en tjänst utifrån dessa, 
som även den testades av unga, både personer som varit med i utformningen och andra som 
inte varit med i framtagandet av prototypen. Sopjani, Stier, Ritzen, Hesselgren och Georén 
(2019) beskriver att det är positivt att involvera både användare och icke-användare i 
innovationsprocesser. Von Hippel (1986) lyfter att personer som arbetat med en produkt har 
begränsad förmåga att vara nytänkande. 
 
Experio Lab Värmland har även arbetat med andra projekt där kundinvolvering varit viktigt 
för slutresultatet. Att få förståelse för sin kund kan även göras på andra sätt, berättar 
respondenten. Ett är att själv prova på att vara kund: 
 

Bara det att sätta sig i en rullstol en hel dag, få känna på hur det är att vara rullstolsbunden en 
dag och gå genom en tjänst, hur upplever man det? [...] till exempel en person som formar 
utseendet på sjukhuset, om den personen då får sitta i en rullstol och känna på hur det känns 
att vara rullstolsbunden, så får ju den andra insikter kring utformningen och utifrån det kan 
man ju utveckla nya tjänster eller förbättringar.  (Experio Lab Värmland) 

4.1.3 Kvinnokliniken Region Västernorrland 

Kvinnokliniken hos Region Västernorrland bedriver bland annat mödravård i Sundsvall och 
Kramfors.  
 
Kvinnokliniken arbetar bland annat med kvalitetsarbete för att förbättra kommunikationen 
mellan barnmorskor och gravida kvinnor i området kring Kramfors. Till en början identifierades 
några problem genom användandet av en designprocess. Observationer (skuggning) 
användes som metod för att registrera möten mellan barnmorskorna och kvinnorna som 
besökte kliniken. Den som “skuggade” skrev ned reaktioner, känsloyttringar, problem med 
teknik och utrustning, kommunikation med mera. 80 observationer valdes ut, där någon form 
av svårigheter hade uppstått och de enklaste löstes utan vidare involvering. Övriga 
observationer formade frågor till djupintervjuer med tolk. Det framkom exempelvis att både 
kulturskillnader och kommunikationssvårigheter stod för stor del av missförstånden mellan 
kund (patient) och medarbetare. Ett exempel är att datumskrivning varit otydligt, då datum i 
formatet “4/5” inte tolkats rätt och lett till missförstånd. Dieste, Juristo och Shull (2008)  
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beskriver att intervjuer genomförda med någon form av struktur gav den mest ändamålsenliga 
insamlingen av kundkrav.  När djupintervjuerna genomförts togs det fram 16 projekt, som 
sedan minskades ned till sex projekt för att arbeta med lösningarna till problemen. Där har 
kundinvolveringen gällande både medarbetare och patienter varit och kommer fortsätta vara 
viktig för att få fram anpassade lösningar för rätt målgrupp.  
 
För att föra fram även medarbetarnas upplevelser, då arbetsmiljön var ett återkommande 
tema, användes upplevelser från observationerna för att visa vilka utmaningar de mötte i sitt 
dagliga arbete; “Barnmorskorna använder mycket kroppsspråk i mottagningen för att 
kommunicera amning eller annat. Därför spelade vi charader på SKL:s träff i Stockholm, för 
att de ska förstå hur en barnmorskas vardag är.” (Kvinnokliniken) 

 
Ett annat arbete som respondenten från Kvinnokliniken gjort i en annan befattning var på en 
avdelning, där rollspel använts för att komma fram till vilka svårigheter en multisjuk patient kan 
stöta på som inlagd. Likt det arbete som Experio Lab Värmland gjort, gav man sig in i 
vårdmiljön utifrån kundens perspektiv och i kombination med observationsstudier kunde 
flertalet risker och problem faställas. Ett problems lösning var att patienterna självständigt fick 
beställa sin mat genom en app med bilder på maträtterna, både för att undvika missförstånd 
och för att underlätta personalens arbete. Bergman och Klefsjö (2007) menar att god 
inlevelseförmåga  är viktigt för att fånga upp behov som kunden inte kan uttrycka.  

4.1.4 Qulturum 

Qulturum är ett centrum för utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvård 
inom Region Jönköpings Län. 
 
Qulturum  arbetar med flertalet kvalitetssatsningar med Radikal Kundinvolvering som metod 
för att utveckla vården. Begreppet växte fram ur Business Process Reengineering och döptes 
om till Health Care Process Reengineering och betoningen låg då på djupgående 
kundorientering, att man verkligen har kunden i fokus och med sig i arbetet.  
 

Sedan kan man säga att åren gick och vi använde oss av verktygen knutna till Health Care 
Process reenginering. Förståelsen att kunderna blev allt mer kompetenta växte, ju mer vi fick 
digitala hjälpmedel, så såg vi ju att vår tjänsteservice fick ett riktigt genomslag om vi 
involverade patienterna/kunderna i servicedesign-frågan. Och då växte det här begreppet 
radikal kundinvolvering fram. (Qulturum) 

 
Prahalad och Ramaswamy (2000) beskriver den evolution som skett kring kundens roll där 
kundens kunskapsnivå ökat och hur denne har fått en aktiv roll i skapandet av värde.  Kunz 
och Hogreve (2011) menar att bland annat den ständiga utvecklingen av digital teknik 
förändrat processen för hur vi skapar, levererar och konsumerar tjänster.  
 
Exempel på Radikal Kundinvolvering som Qulturum arbetat med, är bland annat något som 
heter “peer-to-peer” där patienter hjälper andra patienter inom mental hälsa och psykiatri. Då 
kundinvolveringen är central, har också 50 stycken kunder med erfarenhet av hälso- och 
sjukvård utbildats i storytelling för att på så sätt kunna fungera som ett “levande bibliotek” och 
erbjuda sina tjänster till olika utvecklingsarbeten. De har också utvecklat hälsocaféer, som är 
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mötesplatser för många olika åldersgrupper där Qulturum tillsammans med olika 
patientgrupper diskuterar servicen. En liknande satsning finns även med målgruppen 
cancerpatienter och deras anhöriga; 
 

Vi har något som heter Hjärtats hus som är ett speciellt hus som vi investerat i som finns på 
fyra ställen i länet, dit patienter och anhöriga till patienter med cancer kan komma och utbyta 
erfarenheter och också bjuda in doktorer och sköterskor på möten, för att berätta hur dom har 
upplevt servicen som vi tillhandahållit. (Qulturum) 

 4.2 Motivationsfaktorer till Radikal Kundinvolvering 

Nyckelord: Värdegrund, kvalitetstänk, tidigare misslyckanden, målgruppen, empati, 
kundbehov, vilja, identifiering av problem. 
 

 
Figur 4.2, illustration över resultat från forskningsfråga 2.  
 
Ett gemensamt drag hos de intervjuade organisationerna var att tidigare försök till 
kvalitetsarbete inte fått önskade effekter. Humana Assistans berättade om att andra försök till 
förbättringsarbete gjorts genom mer traditionella metoder, såsom att fråga medarbetare om 
de hade tankar kring förbättringsförslag, men att dessa inte ledde till ett varaktigt arbete: “Man 
träffas en dag, är skitpeppad; hittar på världens bästa grej och sen så rinner det ut i sanden 
när man kommer tillbaka i vardagen.” 

 
Traditionella metoder, såsom enkäter har också upplevts svåranvända, då de inte fångat 
målgruppens behov. Det framkom att samtliga organisationer har behövt anpassa sina 
metoder då målgruppen haft svårt att föra sin talan annars. Humana mötte detta i sitt arbete 
med funktionsvariationer, även om de insåg detta först efter att arbetet påbörjats, så var detta 
en av motivationsfaktorerna till varför de ville fortsätta att involvera kunderna mer djupgående. 
Kvinnokliniken uttryckte detta genom att berätta hur nyanlända kvinnor inte kunde ta till sig 
enkäter på grund av språkbarriärer och Experio Lab tog upp hur ungdomar inte hade rätt forum 
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för att göra sin röst hörd. Även Qulturum talade om detta, med betoning på maktpositioner i 
samtalet mellan vårdgivare och patient. 
 

Vi såg tidigt att det dels fanns ett behov, nästan ett demokratiskt behov i samhället att lämna 
de traditionella maktpositionerna - att människor upplever att vården är som de gamla 
universiteten, eller de gamla skolorna, där kulturen upplevdes som ”att du får ta det du får”. 
(Qulturum) 

 
De som arbetade med involveringen utvecklade också en större empati för sina kunder, vilket 
ledde till en starkare vilja att förbättras för målgruppens skull - inte bara för att förbättra 
tjänsterna. Alams (2002) studie kring kundinvolvering visade att en vanlig önskan med 
kundinvolvering var att skapa en bättre och differentierad tjänst med mer värde för kunderna. 
Det framkom också en vilja till kvalitet och nytänkande, vilket även det förstärktes av själva 
arbetet med kundinvolveringen. I en fallstudie om förbättringscoacher med fokus på 
personcentrering har Vackerberg, Levander och Thor (2016) kommit fram till att skapa vilja 
och idérikedom var viktigt och att det gagnades av kundfokus vilket kundinvolvering i sin tur 
bidrar till.  
 
Samtliga organisationer var medvetna om att det fanns utmaningar, men det djupgående 
arbetet med kunderna blev även ett sätt att identifiera orsaken till dessa och därigenom kunna 
arbeta med rätt lösningar.  
 

Jag tycker enkäter kan vara bra om man vill ha kvantitet på det man tillfrågar och så, för då får 
man mängd, men man kanske inte kan gå på djupet och förstå varför man svarar som man 
gör, medan på det sättet vi involverar och med de metoder vi använder så är det så att man 
får ett varför till svaren och också så att målgruppen får styra projektets gång. (Kvinnokliniken) 

 
En ytterligare motivationsfaktor för organisationerna för att ta kundinvolveringen ett steg längre 
var att samtliga respondenter haft erfarenhet och kunskap om kvalitetsarbete. De har 
läst/erfarit nyttan med kundinvolvering och detta kan ha bidragit till att det varit lättare att våga 
ta steget till mer djupgående och innovativa metoder. Samtliga respondenter tog upp tidigare 
kvalitetsmetoder som inspirationskällor, såsom  exempelvis Lean, Business Process 
Reengineering och Design Thinking. 

4.3 Upplevda effekter av Radikal Kundinvolvering 

Nyckelord: Engagemang, kommunikation, intresse, initiativtagande, närhet till kund, 
vidareutveckling, empati, glädje, enkelhet, perspektivbyte, förståelse. 
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Figur 4.3, illustration över resultat från forskningsfråga 3. 
 
Det som framstod allra tydligast från intervjuerna var att organisationskulturen hade ändrats 
tack vare nytänkande kring kundinvolvering. Det var påtagligt att detta gällde alla delar i 
organisationen, från medarbetare till ledning. Den interna kulturen hade förändrats till en så 
stor grad att 3 av 4 respondenter tog upp denna påverkan på organisationskulturen som den 
viktigaste effekten av arbetet. Samtliga fyra respondenter lyfte positiv kulturell påverkan som 
en effekt av Radikal Kundinvolvering. En av dessa kulturella effekter har handlat om ett skiftat 
mindset hos medarbetare och ledning, där fokuset gått från vad som är bra för organisationen 
till vad som är bra för kunden; ”Så en effekt är ju att några har skiftat mindsetet och börjat 
tänka ’Hur kan vi anpassa våra verktyg så att de passar för användaren? Hur kan vi tillgodose 
de ungas behov?’ istället för ‘Vad kan vi erbjuda?’” (Experio Lab), “Ledningen är med och har 
det här tänket när de ska skapa nya system; Är det här bra för kunderna eller bara för oss?” 
(Humana Assistans). 
 
Det upplevs inte heller vara lika stor motvind i de projekt som startas, då ledningen är med på 
banan från början och har sett vilka effekter arbetet har gett i organisationerna. Bytet av 
perspektiv har även påverkat medarbetarna och samtliga respondenter tar upp hur 
medarbetare nu tänker kundnytta i sitt arbete. Det är tydligt att kunderna inte varit lika synliga 
i planeringen av arbetet tidigare, utan vardagens utmaningar har i många fall hanterats utifrån 
en profession. Kundinvolvering och en fiktiv kund är exempel på hur medarbetare kan få stöd 
i att  behålla fokus på den enskilda kundens behov (Vackerberg, Levander & Thor, 2016). En 
respondent beskriver kundernas synlighet enligt följande; 

 
Jag upplever att en effekt har varit att de blir påminda om vilka de är till för. [...] De träffar sina 
patienter varje dag, men det är en sak att prata utifrån sin profession, alltså kurator eller 
liknande och en helt annan att se unga i deras egna miljö. Man kan bli väldigt hemmablind. 
(Experio Lab) 

 
Det har också blivit enklare i organisationerna att tänka kundinvolvering. Steget känns inte 
längre svårt, utan tröskeln till samarbetet med kunder har blivit lättare. Ett engagemang och 
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intresse för kundinvolvering och kvalitetsarbete har skapats, vilket även påverkat empatin för 
den situation kunden befunnit sig i. Bharti & Agrawal (2018) nämner organisatoriskt engage-
mang som en av drivkrafterna till positiv påverkan på samskapande. Kommunikationen mellan 
kund och organisation har gjort att förståelsen ökat åt båda håll, även kunder har uttryckt att 
de blir sedda och hörda tack vare möjligheten att vara med och påverka. Kumar och Pansari 
(2016) beskriver hur relations-stadiet som kännetecknas av tillit övergår till kundengagemang 
när kunden upplever tillfredsställelse och anknytning mellan företag och kund. Positiv 
påverkan på relationen har uppmärksammats både vid tillfällen då kundinvolveringen ägt rum 
men också efteråt.  Då kundgrupperna i denna studie har varit individer med olika utmaningar 
för att göra sin röst hörd, har resultatet (i form av verksamhetsförbättringar) i vissa fall inte varit 
det enda centrala utan även vägen dit varit minst lika viktig; “Inom designprocessen så vill 
man ju ha med slutanvändaren och den som erbjuder tjänsten, i det här fallet vården. Så det 
är väl det övergripande syftet, att man ska samskapa något som man använder” 
(Kvinnokliniken). Detta framkommer även från Humana Assistans:  
 

Vi har ett citat från en av våra kunder där han säger att drabbas av sjukdom och hamna i den 
situation som han har gjort, men ändå bemötas som en fullvärdig människa inte händer så 
ofta. Att han liksom får komma någonstans där han är så självklar och det han tycker räknas 
likväl som det som någon annan tycker. (Humana Assistans) 

 
Känslan av delaktighet är något som inte bara beskrivs från kundernas håll. Även medarbetare 
upplevs mer engagerade och delaktiga i kvalitetsarbetet. Flera respondenter lyfter upp 
arbetsglädje som en effekt och att arbetsmiljön påverkats. Qulturum berättar: “Det smittar av 
sig på medarbetarna, för alla vill ju egentligen vara i en verksamhet som uppskattas av de 
som man är till för”. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att medarbetarnas delaktighet är 
en grund för framgångsrikt kvalitetsarbete och för att kunna utföra ett gott arbete måste de 
anställda kunna känna bland annat engagemang och delaktighet.  

4.4 Upplevda fördelar och utmaningar med Radikal 
Kundinvolvering 

Nyckelord: Kvalitetstänk, engagemang, förståelse, närhet till kund, kommunikation, tungrott 
först, nekade kundförslag, mersmak.  
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Figur 4.4, illustration över resultat från forskningsfråga 4.  

4.4.1 Utmaningar 

De utmaningar som framkommit under intervjuerna har till stor del handlat om långsamma 
processer i organisationerna. Saker som nämnts har varit lagstiftning som försvårar kontakten 
med kunderna, osäkerhet från ledning gällande ekonomiska vinster av arbetet med 
kundinvolvering och tveksamheter kring genomförande av idéer från kundinvolvering. Sandén 
(2007) beskriver att organisationer tenderar att ta beslut om kundinvolvering baserat på 
praktiska och resursbaserade kriterier istället för de fördelar som finns.  Även om orsakerna 
till att kundinvolveringen varit tungrodd skiljer sig mellan de olika organisationerna, så kan de 
härledas till början av processerna. Organisationernas strukturer har inte varit anpassade för 
radikal kundinvolvering. Uppbyggnaden av arbetssätten och att sprida kunskap har tagit tid 
och beskrivs som ett ständigt pågående arbete som förenklas över tid. Ledningen har också 
sett fördelarna med arbetet, vilket lett till smidigare beslut. Storey och Larbig (2018) lyfter hur 
kundinvolveringen kräver en process för att såväl inhämta som hantera den input som 
kunderna ger, annars ger inte kundinvolveringen någon framgång. 
 
En av respondenterna lyfter en farhåga kring att arbetet skulle kunna kompliceras av 
ytterligare lagstiftning för skydd av personuppgifter. Ytterligare en nackdel som framkommit är 
att de kunder som lyfter förbättringsförslag som inte är möjliga att genomföra, kan känna 
irritation över att de inte blivit lyssnade till. Detta motarbetar den delaktighet som kunderna 
känt när de fått vara med och påverka, men till exempel påpekar Humana Assistans att detta 
till stor del kunnat undvikas genom att kunderna är väl informerade om processen och att 
transparens genomsyrar arbetet. 

4.4.2 Fördelar  

Då kulturen påverkats positivt, såsom redan nämnts i kapitel 4.3, har detta medfört att 
organisationerna upplevt flera fördelar relaterat till detta. Exempelvis har det inneburit att 
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kvalitetsfrågor tagit en mer självklar plats i det dagliga arbetet, vilket två av respondenterna 
berättar. Det har också bidragit till att förändringsmotstånd minskat. 

Fördelarna med kundinvolveringen för organisationerna i studien har berört både den interna 
och externa kommunikationen. Internt har medarbetare och ledning tillsammans börjat arbeta 
med gemensamma projekt och därmed också mot gemensamma mål. Externt har 
kommunikationen ökat från kunderna till organisationen. En respondent beskriver den ökade 
kommunikationen enligt följande: “Kundinvolvering är en iterativ process. De (kunderna) ger 
alltid feedback och när de vet att det hela tiden kommer nya lösningar utifrån deras behov är 
de nöjda och peppade” (Kvinnokliniken). 
 
Samtliga respondenter upplever att kunderna närmat sig organisationen i fråga genom att de 
fått vara med och utforma sin egen tjänst. Respondenterna berättar också att detta påverkat 
kundnöjdheten, samt att nya tjänster snabbare accepterats av kunderna; “Unga använder ju 
den här då bevisligen, för att det är utformat utifrån deras behov, perspektiv och också 
utseendemässigt så är det mer anpassat för de unga” (Experio Lab). Chien och Chen (2010) 
framhäver i sin studie att en högre grad av kundinvolvering ofta leder till ett förbättrat införande 
med snabbare acceptans av nya tjänster. Alam (2002) beskriver att en målsättning med 
kundinvolvering kan vara att kunderna blir utbildade i hur en tjänst fungerar. 
 
Engagemanget har ökat både internt och externt, då medarbetare och ledning börjat arbeta 
mer utifrån kunden istället för utifrån vad de själva tror vara det bästa och kunderna har 
spontant börjat komma med förslag till förbättringar. Fördelarna med kundinvolveringen har 
påverkat inte bara den berörda organisationen och kunden, utan också inspirerat kring 
metoderna i olika forum där åhörarna engagerats till att föra detta vidare i sina egna 
organisationer. Ett exempel på detta är SIQ:s medlemsseminarium med just temat Radikal 
Kundinvolvering. Den externa spridningen av inspiration kan liknas vid det Ford, Edvardsson, 
Dickson och Enquist (2012) beskriver om hur framgång uppmärksammas av andra inom 
branschen vilket därefter bidrar till en förändrad syn på vad som krävs för att behålla sin plats 
på en ständigt föränderlig marknad. Det märktes också under intervjuerna att 
kundinvolveringen gett mersmak, respondenterna var inspirerade till att ta arbetet vidare och 
berättade också om att detta var något som påverkade arbetsmiljön positivt; “Radikal 
Kundinvolvering ger möjligheter till att reducera eventuella skador som patienten kan utsättas 
för, Radikal Kundinvolvering minskar waste, alltså tar bort resursslöseri, men framförallt ökar 
Radikal Kundinvolvering arbetsglädjen!” (Qulturum). Det var flera som tog upp att Radikal 
Kundinvolvering gav en ökad arbetsglädje bland medarbetarna; “... jag vet att barnmorskorna 
är gladare, de uttrycker det. De säger att det känns jättebra att de varit en del av processen 
och att ledningen nu vet deras problem tydligare och att de också gjort åtgärder” 
(Kvinnokliniken). 
 
Kundnöjdhet och kundens delaktighet är också något som lyfts av samtliga respondenter.  
Kvinnoklininken beskriver den ökade delaktigheten: “Patienten har blivit mer involverad själv 
och får vara mer delaktig och självständig i sin beställning. Nu förstår också patienten vad den 
beställer.” Humana hänvisar till en utvärdering som gjorts på Humanathon, som framför allt 
visade på att kunderna uppskattat att få vara delaktiga och att de kände sig lyssnade till, 
Experio Lab och Kvinnokliniken hänvisade mest till att användningen av tjänsterna ökat och 
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upplevts tydligare/mer anpassade till målgruppen och Qulturum värderar undersökningar kring 
tillit för vården; 
 

Hur som helst har vi i de senaste nationella mätningarna den nöjdaste befolkningen som 
känner störst tillit till hälso- och sjukvården i Sverige och det tror jag att är för att vi haft 
kundinvolvering i fokus på det sätt vi har haft. (Qulturum) 
 

4.5 Framtidsspaning kring Radikal Kundinvolvering 

Nyckelord: Kundnära, samskapande, innovativt, i större skala, anpassat, naturligt, 
accepterat. 

 

Figur 4.5, illustration över resultat från forskningsfråga 5.  
 
Framtiden är något som bara kan spekuleras kring, men det som kan konstateras är att 
utvecklingen pekar åt ett visst håll. Samtliga organisationer har sett kundinvolveringen som 
nödvändig och viktig i sitt arbete, något som de hoppas sprider sig till alla delar av 
organisationerna och att det blir en än mer naturlig del av arbetsvardagen - vilket redan varit 
tydligt att det börjat utifrån intervjusvaren om effekter och fördelar. Så som tidigare nämnts, 
har organisationskulturen påverkats i de organisationer som deltog i studien. Detta märks 
även när de fick frågor om framtidens kundinvolvering. Samtliga respondenter talade i termer 
om “mer kundinvolvering”, där arbetet sker ännu närmare kunden och mer samskapande. 
Humana Assistans beskriver det enligt följande: “Det här var startskottet det vi gjorde på 
Humanathon, nu går vi bara vidare! [...] Gissningsvis kommer vi nog ta detta ett steg längre 
från senast. The sky's the limit!”.  
 
Anpassningar efter ny teknik, digitalisering och lagstiftning är något tre av respondenterna 
lyfte fram som framtidens både utmaningar och möjligheter.  Ny teknik och digitalisering skulle 
kunna fungera både sammanförande och distanserande gällande kundrelationen. Fler 
kontaktvägar skapas och underlättas utefter personliga preferenser för kontaktskapande, men 
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också utan att kontakten sker ansikte-mot-ansikte. Alam (2018) beskriver hur kundinvolvering 
behöver anpassas för att ske i högre grad genom sociala medier och att detta kompletterar 
traditionella aktiviteter för kundinvolvering.  
 
Lagstiftning kring personuppgifter, dataskyddsförordningen (GDPR) och andra restriktioner för 
att skydda läckage av känsliga uppgifter har införts och stramats åt berättar respondenterna. 
Fortsätter utvecklingen åt samma håll måste anpassningar göras för exempelvis lagring av 
uppgifter, vilket kan försvåra arbetet och göra det mer kostsamt. Respondenterna lyfter också 
exempel på andra anpassningar som kan ses framöver, där kvalitativ kundinvolvering kopplas 
ihop till kvantitativa resultat och där organisationerna behöver arbeta än mer med sina 
strukturer och värderingar för att tillgodose kundens behov. 

4.6 Övergripande analys 

Figur 4.6 illustrerar de nyckelord som tagits fram ur intervjumaterialet, samt de tre starkaste 
teman som sammanfattar det som analysen fått fram. Färgerna på “blommornas” kronblad 
(nyckelorden) är kodade utefter färgerna på dessa huvudteman (kultur, delaktighet, 
kommunikation).  
 
Precis som Sandén (2007) beskriver finns en bredd kring hur kundinvolvering definieras och 
därmed också vilka aktiviteter som räknas som kundinvolvering. I studien framkom såväl 
djupintervjuer som rollspel och observationer som exempel på hur kunder involveras. Sandén 
(2007) föreslår en avgränsning mellan  direkt- och  indirekt kundinvolvering. I studien hade tre 
av fyra respondenter använt en kombination av direkt- och indirekt kundinvolvering, den fjärde 
beskrev enbart exempel på direkt kundinvolvering. Organisationerna i den här studien kan 
beskrivas utifrån de övergripande definitionerna av begreppet kundinvolvering som Sandén 
(2007) beskriver att det finns. Samtliga faller in under Alams (2002) definition där det handlar 
om all informationsinhämtning och kommunikation med kunden. Humana Assistans och 
Qulturum beskrev sin kundinvolvering på ett sätt som går att likna vid Lead Users (Von 
Hippel,1986). Qulturum genom sitt levande bibliotek och Humana genom att fortsätta involvera 
kunder från Humanathon. Både Kvinnokliniken och Experio Lab beskrev aktiviteter som 
syftade till att på djupet förstå kundens behov. Den andra definitionen där fokus ligger på att 
erhålla svåråtkomlig information från kunderna (Von Hippel,1986) är svårare att bedöma 
organisationerna mot. Baserat på kundinvolveringens karaktär gällande Qulturum och 
Humana samt dess syfte hos Kvinnokliniken och Experio Lab skulle samtliga möjligtvis 
bedömas falla in under den definitionen också.  
 
Organisationerna hade olika former och längd på sina sätt att arbeta med Radikal 
Kundinvolvering. Sandén (2007) lyfter att det saknas ramar för huruvida det är någon skillnad 
på kundinvolvering som sker i ett specifikt projekt eller löpande med kontinuitet hos 
organisationen. I studien framkom att flera organisationer efter sitt projekt med kundinvolvering 
övergått till att använda kundinvolvering i större delar av organisationen och på fler sätt.  
 
Snyder (2007) lyfter hur kunder inom vården är en speciell kundgrupp och hur viktig kontexten 
är för att dessa kunder ska ges möjlighet att vara kreativa. Alam (2018) beskriver hur 
litteraturen rörande kundinvolvering återkommande beskriver traditionella aktiviteter. I den här 
studien återfinns samtliga organisationer inom vård och omsorg. Det inkluderar kundgrupper 
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som inte kan uttrycka sina behov med ord, varför en av respondenterna beskrev hur rollspel 
och observationer använts som aktiviteter för att involvera kunderna. Utifrån Alams (2002) 
modell skulle exemplet ovan inte ens kvalificera sig in på lägsta nivån, passivt erhållande av 
input. På Ives och Olsons (1984) skulle det innebära nivå 1, ingen kundinvolvering.  
 
Experio Labs arbete med hurmårdu.nu passar lämpligt in mot Alams (2002) modell då den i 
grunden handlar om kundinvolvering vid nyutveckling av tjänster. Utifrån den struktur och 
genomgående kontinuitet genom hela utvecklingsprocessen som kundinvolveringen pågick 
kan arbetet bedömas vara mellan nivå tre och fyra. Baserat på Ives och Olsons (1984) sjätte 
nivå, stark kontroll, kan kundinvolveringen där istället bedömas vara på nivå fem. Övriga 
organisationers arbete med kundinvolvering rörde sig mellan de olika nivåerna på båda 
modellernas kontinuum. Exempelvis Kvinnoklinikens arbete handlade om blandade metoder, 
där djupintervjuerna är exempel på det som Alam (2002) bedömer som utökad 
konsultation,nivå tre. På Ives och Olsons (1984) kontinuum är det också nivå tre. Skuggning 
och observation vilket Kvinnokliniken också arbetade med bedöms falla utanför Alams (2002) 
kontinuum och på den lägsta nivån, ingen kundinvolvering, enligt Ives och Olson (1984). 
Generellt kan vi se att alla organisationerna någon gång med sina arbeten med Radikal 
Kundinvolvering befinner sig på nivå tre eller högre utifrån båda modellerna (Alam, 2002; Ives 
& Olson, 1984). Samtliga respondenter beskrev exempel på hur kundinvolveringen skedde i 
en planerad process, det förekom rådfrågning och flera gav delvis kontroll samt skapade 
tillsammans med kunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4.6, illustration över resultatet utifrån studiens syfte. Tydligare bild finns att tillgå i 
bilaga B. 
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4.6.1 Kultur - är vägen viktigare än målet? 

Det största temat, som också flest nyckelord kunde knytas till handlade om kultur. Arbetet med 
Radikal Kundinvolvering påverkade organisationskulturen hos samtliga organisationer i 
studien. Påverkan upplevdes positiv, med ett perspektivbyte från det egna till kundens och 
med ökat kvalitetsfokus hos medarbetare samt ledning. Vackerberg, Levander och Thor 
(2016) beskriver att skapa vilja, idéer och att idéer blir verklighet är viktiga komponenter för att 
den enskilde individens behov ska vara i fokus. Dessa viktiga komponenter tillkom av bland 
annat kundinvolvering, gemensamma värderingar och ett arbetssätt som är lösningsfokuserat 
(ibid.).  
 
Ett engagemang och intresse växte fram för att arbeta mer med kundinvolvering och att lära 
sig mer om möjliga metoder för att göra detta. Snyder (2016) beskriver att medarbetarna kan 
påverka kund kreativiteten i både negativ- och positiv riktning. När frågor om effekter och 
fördelar ställdes till respondenterna, blev det tydligt att själva tillfället (workshopen/ 
djupintervjun/ observationen) för kundinvolveringen i sig bidragit till en stor del av de positiva 
effekterna. Edvardsson et al. (2010) kommer i sin studie om kundintegration i tjänsteutveckling 
och innovation fram till att kunder står för en viktig del i att skapa en innovativ 
organisationskultur.  

4.6.2 Delaktighet - där det arbetas mot gemensamma mål 

Medarbetarna kände sig delaktiga i arbetet och arbetsglädjen upplevdes ha ökat i 
organisationerna.  Kunderna uttryckte att de äntligen fick göra sin röst hörd, att de inte hade 
uppmärksammats tidigare och att de uppskattade att vara del av ett arbete tillsammans med 
organisationerna, som också var till för att de själva skulle få det bättre. Edvardsson et al. 
(2010) nämner att kundintegration är viktigt för att få fram vilket värde tjänsten skapar hos 
kunden och omgivningen. Anning-Dorson (2016) beskriver hur kundnöjdheten blir högre av 
kundinvolvering. Tre av respondenterna tog upp hur de använt sig av en grupp med kunder 
som haft en samskapande funktion till senare projekt. Ett exempel på detta är Qulturums 
Levande bibliotek, där erfarenheter delas för bättre förståelse för patient/närstående- 
situationen. Likt Lead Users (von Hippel,1986) är det personer som söker efter att tillfredsställa 
sina egna behov och kan därmed komma att lösa problem som tillverkaren (den som står för 
tjänsten) inte visste om, men också personer som ser ett värde i att dela med sig av sin 
erfarenhet för att hjälpa andra. Ledningen tog initiativ till att vara delaktig i fler projekt, ett 
intresse som inte hade varit tydligt tidigare för respondenterna. Sörqvist (2004) menar att 
förbättringsarbete som utförs tillsammans med kunden kan leda till positiva och långsiktiga 
kundrelationer.   

4.6.3 Kommunikation - lägre tröskel och högre i tak 

Kommunikationen både internt och externt är en ytterligare faktor som respondenterna upplevt 
sker lättare efter kundinvolveringen. Kunder tar själva initiativ till kommunikation, förbättringar 
och idéer. Samtliga respondenter arbetar med en kundgrupp inom området vård och omsorg. 
Snyder (2016) beskriver hur kunder inom vård har svårt att se sig själva som aktiva aktörer 
vilket leder till att dessa sällan ger kreativa idéer. Vidare menar Snyder (2016) att om kunden 
ges utrymme till att vara mer än en passiv mottagare finns goda förutsättningar för att få 
kreativa idéer från kunden. Lundkvist och Yakhlef (2004) konstaterar i en studie kring 
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kommunikationens inverkan på tjänsteutveckling att fokus på kommunikation/konversation 
med kunder skapar en än djupare kundinvolvering. Denna studie tas även upp av Edvardsson 
et al. (2010) som poängterar att kunden spelar en stor roll i att skapa värde för sig själv. I den 
här studien blir den Radikala Kundinvolveringen en form av värdeskapande spiral där 
kommunikationen är central och frekvent. Det går att urskilja ett mönster kring hur 
kommunikationen och kommunikationsformerna  med kunderna både ökar i antal och 
frekvens. Det här går att relatera till det som Snyder (2016) beskriver kring kundkreativitet som 
ökas under rätt förutsättningar.  
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5. Slutsats  
 

Kapitlet Slutsats svarar på vad som framkommit i relation till studiens forskningsfrågor. 
Avslutningsvis besvaras också vad som bidragits till syftet med studien. 

 

5.1 Hur arbetar organisationer med Radikal Kundinvolvering? 

Studiens resultat visar på att organisationerna kombinerar olika metoder för kundinvolvering 
och att de gått från kvantitativa till kvalitativa metoder. Samtliga organisationer involverar både 
kunder och medarbetare. En aktivitet som samtliga organisationer arbetade med var 
workshops, djupintervjuer var också vanligt förekommande.  

5.2 Vad motiverar organisationerna att ta kundinvolveringen ett 
steg längre? 

I studien framkom att samtliga organisationer hade kunder som behövde anpassade metoder 
för att deras behov och idéer skulle komma fram. Traditionella metoder såsom exempelvis 
enkäter kunde inte fånga målgruppens behov varför organisationerna blev motiverade till att 
prova något nytt. Tidigare förbättringsarbeten utan önskad effekt var en annan 
motivationsfaktor som framkom. Kundinvolvering i sig gav också medarbetarna en ökad 
motivation till att involvera kunderna ytterligare och vara mer nytänkande. Samtliga 
respondenter lyfte olika metoder inom verksamhetsutveckling som inspiration.  

5.3 Vilka effekter får organisationer av Radikal 
Kundinvolvering? 

Resultatet visar på hur organisationskulturen ändrats, både medarbetare och ledning har ökat 
sitt fokus på kundens behov. Tjänsterna erbjöds i högre grad ur kundens än organisationens 
perspektiv. Engagemang och innovation ökade genom arbetet med kundinvolvering och även 
kunderna började ta egna initiativ till att förbättra verksamheten. Känslan av delaktighet var 
tydlig och kunder uttryckte att de kände sig hörda och sedda tack vare involveringen. 

5.4 Vilka fördelar/utmaningar upplevs med Radikal 
Kundinvolvering och hur hanteras dessa? 

Resultatet från studien visar på att utmaningarna uppstått tidigt i processen för 
kundinvolvering. Utmaningar som framkom var organisationsstrukturens utformning, 
okunskap, att motivera kostnaden för projektet till ledningen och främst lagstiftning. Fördelar 
som beskrevs av samtliga respondenter var ökad kundnöjdhet, en positivt förändrad 
företagskultur och ökad kommunikation som initierades från kunder. Respondenterna lyfte 
också ett ökat engagemang både internt och externt.  
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5.5 Hur ser organisationerna att kundinvolvering kommer att 
ske i framtiden? 

Studiens resultat visar på att alla deltagande organisationer kommer att arbeta med kundin- 
volveringen mer naturligt, i större omfattning och med högre grad av samskapande med 
kunden. Samtliga respondenter uppgav också att ny teknik, digitalisering och lagstiftning är 
framtidens utmaningar och möjligheter.  

5.6 Slutsatser kopplat till studiens syfte 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring Radikal Kundinvolvering 
inom tjänstesektorn. Intervjuerna gav en enhetlig bild inom flera områden som belyste ämnet 
ytterligare. Framför allt kunde det konstateras att resultatet visade både på att den kunskap 
som samlats om djupgående kundinvolvering kunde bekräftas, men också att mindre 
utforskade resultat framkom. Däribland kan exempelvis de empatiska och kulturella effekter 
som kundinvolveringen lett till inom organisationerna nämnas. Dessutom har studien gett 
exempel på att Radikal Kundinvolvering lyfter fram åsikter och tankar från grupper av individer 
som annars har haft svårt att göra sina röster hörda. Studien har också visat goda exempel 
på både mer avgränsade projekt och aktiviteter men även mer långsiktiga arbeten med 
Radikal Kundinvolvering.  
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6. Diskussion 
 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultat, slutsatser och metod, samt att rekommendationer 
för praktisk tillämpning av Radikal kundinvolvering föreslås. Till sist ges också förslag till vidare 
forskning. 

 
Kundinvolvering är en viktig faktor för att organisationer ska kunna se vilket värde deras 
tjänster tillför kunden. Studien har visat på att en djupare nivå av kundinvolvering också når 
personer som har det svårare att göra sin röst hörd. Studien tog därför även ett steg mot att 
påpeka ett större samhällsperspektiv, att det blir en skillnad (oavsett om det görs medvetet 
eller omedvetet) på olika grupper i samhället och hur deras synvinkel kommer fram beroende 
på vilken nivå av kundinvolvering som sker. Radikal Kundinvolvering kan bidra till en bredare 
syn på vad tjänstemarknaden skulle kunna erbjuda. 
 
Sandén (2007) kritiserar Alams (2002) modell bland annat för att den har ett organisations- 
och ledningsperspektiv på kundinvolvering och menar att kundinvolvering kan vara hög även 
när den tillfullo initieras av kunden. Utifrån den här studien skulle vi vilja kritisera Alams modell 
för att den inte tar hänsyn till när organisationer radikalt involverar kunder som inte faller inom 
den generella kundgruppen som med ord kan uttrycka sina behov. Kundgrupperna som 
organisationerna i den här studien arbetar mot kräver nya tankebanor. Utvecklingen för  för 
kundinvolvering kan också bedömas röra sig långsammare än inom andra branscher. I 
exempelvis Papastathopoulou och Hultinks (2012) analys av tidigare studier inom 
kundinvolvering var det fyra av 90 studier som berörde fältet vård och omsorg. Kvinnoklinikens 
arbete med skuggning eller observation finns ej med som nivå av kundinvolvering i Alams 
(2002) modell och enligt Ives och Olsons (1984) modell sker ingen involvering. Inom teori kring 
utförande av intervjuer nämns icke verbal kommunikation som data som kan samlas in via 
fysiska intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Kunder godkände observationerna och 
datainsamling skedde utifrån kundens och medarbetarens agerande i rummet. Utifrån hur icke 
verbal kommunikation kan vara en del av en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014) anser vi att 
även en observation kan tillhöra kundinvolvering. Von Hippel (1986) beskriver vikten av att få 
en djupare förståelse för kundens behov, kanske är det just det som en observation eller 
snarare tolkningen av denna kan ge. Ett hermeneutiskt perspektiv (Forsberg & Wengström, 
2016) skulle kunna vara att försöka tolka vad kunden menar med orden som hen uttrycker i 
rummet. Utifrån den här studien har frågan växt fram; saknas det en modell för nivåer av 
kundinvolvering när det gäller kundgrupper som är svårare att involvera?  
 
Studien redovisar en rad effekter inom organisationerna efter arbetet med Radikal 
Kundinvolvering, som övervägande handlar om goda erfarenheter. Författarna ser framför allt 
organisationskulturella effekter som de mest framstående. Kulturen påverkas på alla nivåer 
och genomsyras av initiativtagande, ökat intresse för kvalitetsarbete och ett skiftat mindset till 
att arbetet börjat ses utifrån kundens ögon istället för organisationens. Edvardsson et al. 
(2010) talar om kundinvolvering i tjänsteutveckling och innovation där  kunder har en viktig roll 
i skapandet av en innovativ organisationskultur, i denna studie kan det också knytas samman 
med att det inte bara handlar om innovationer, utan även förbättringskultur som kunderna 
bidragit till att skapa. 
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Tidigare forskning lyfter nöjda medarbetare som en effekt av att arbeta kundcentrerat, vilket 
också stämmer in på den bild som intervjuerna bidragit till. Arbetsmiljön upplevdes bättre och 
glädje var ett av nyckelorden som tydligt urskiljdes ur materialet. Von Hippels (1986) teorier 
kring Lead Users fokuserar främst på innovation rörande produkter, respondenterna i studien  
har gjort liknande försök inom tjänstesektorn och kunderna  har kommit med lösningar på 
problem som organisationen bakom tjänsten saknade kännedom om. Delaktigheten 
upplevdes öka både externt och internt, kunder såg ett värde i att dela med sig av den 
erfarenhet de haft för att hjälpa andra. Därtill tål att diskuteras vilka upplevelser de kunder vars 
förslag inte valts ut efter kundinvolveringen hade, då detta inte kunde tydas ur 
intervjumaterialet. 
 
Kommunikationen både internt och externt har varit central under kundinvolveringen, men har 
också ökat genom detta arbete. Såsom exempelvis Edvardsson et al. (2010) påpekat, spelar 
kunden en stor roll i sitt eget värdeskapande och det ser författarna som en av anledningarna 
till att Radikal Kundinvolvering bidrar till en ökande spiral av kommunikation, delaktighet och 
kundcentrering. NE (2019) definierar radikal som en stor och grundläggande förändring för att 
lösa ett befintligt problem. Vår samlade bild av Radikal Kundinvolvering är att radikal 
kundinvolvering kan bidra till att organisationer rör sig från att gissa sig till hur kunderna vill ha 
det till att på riktigt ta reda på det, vilket även SQMA (2018) beskriver ett behov av.  

6.1 Rekommendationer 

Baserat på slutsatserna från den här studiens deltagande organisationer blir författarnas 

generella rekommendationer om praktisk tillämpning av Radikal Kundinvolvering följande:  

 Anpassa den Radikala Kundinvolveringen utifrån den kundgrupp som organisationen 

finns till för. 

 Kombinera med fördel flera olika metoder för kundinvolvering (befintliga eller 

nyskapade) och där kunden involveras direkt eller indirekt.  

 Anpassa Radikal Kundinvolvering utifrån den specifika organisationens behov och 

anpassa även organisationen för att kunna arbeta med Radikal Kundinvolvering och 

för att kunna hantera samt tillvarata den kundkunskap som erhålls. 

 Involvera både interna- (medarbetare) och externa kunder i arbetet med Radikal 

Kundinvolvering.  

 Radikal Kundinvolvering används med fördel både vid nyutveckling av tjänster och vid 

förbättringsarbeten. 

 Urvalet av kunder behöver inte vara avancerat, det går bra både att göra en generell 

förfrågan till många kunder likväl som att tillfråga de kunder som organisationen redan 

har en etablerad kontakt med.  

 Försök inte skapa en rak process för hur nyutvecklingen/förbättringsarbetet/Radikala 

Kundinvolveringen ska gå till, utan tillåt ett spelrum och möjlighet att ta tillvara på det 

som uppkommer efter vägen.  
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 Att se Radikal Kundinvolvering som ett experiment eller ett tillfälligt projekt och 

utvärdera helheten efteråt kan vara ett sätt att minska den tröghet som flertalet 

respondenter upplevt i början av processen för Radikal Kundinvolvering. 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom urvalet till studien gjordes till stor del via SIQ  finns en risk att vi erhållit ett urval av 
organisationer som inte tillför tillräcklig bredd till vår studie. Försök gjordes till att återfinna 
organisationer på annat håll, dock utan större framgång. Urvalet tog oss till organisationer som 
alla arbetar med vård och omsorg, vilket kan vara en svaghet för studien då det kan ge ett 
smalare resultat. SIQ bedömde dessa organisationers arbete med Radikal Kundinvolvering 
som goda exempel (förutom Kvinnokliniken Västernorrland, men som ändå var en 
rekommendation genom Experio Lab), vilket kan stärka valet av organisationer. Det behöver 
finnas en medvetenhet kring att respondenternas roll som nyckelpersoner inom 
organisationsutveckling och/eller projektledning kan färga deras syn på effekter och fördelar 
med Radikal Kundinvolvering. Det går inte att hänvisa till några kausala samband kring dessa 
upplevda förbättringar inom organisationerna. Det faktum att SIQ bedömde organisationerna 
som goda exempel och respondenternas roller som nyckelpersoner, kan i sin tur göra att 
eventuella svagheter inte synliggörs tillräckligt i studien. Samtidigt upplever författarna 
respondenterna som medvetna om vilka utmaningar de stått inför innan och under 
involveringen och dessa svar har kunnat lyftas in i undersökningen.  Författarna delade upp 
intervjuerna, vilket kan ha påverkat utfallet i svaren på intervju- frågorna. Denna risk är dock 
mindre med tanke på att ett semistrukturerat intervjuformulär användes, följt av inspelning och 
noggrann transkribering, samt respondentvalidering. 
 
Studien har endast genomförts från ett perspektiv, den skulle varit starkare om även 
involverade kunder tillfrågats. Lagstiftning (exempelvis sekretess)  och studiens omfattning 
var anledningen till att den endast utgår från organisationens perspektiv. Det skulle också varit 
möjligt att tillfråga fler inom organisationen för att få en bredare syn på vissa av 
forskningsfrågorna. Då studiens omfattning fick justeras utifrån riktlinjer för magisteruppsats 
på Mittuniversitetet, både gällande tidsramar och sidantal, fanns inte möjligheten att mäta före 
involveringen, delta under involveringen och sedan utvärdera efter. Omfattningen var också 
en av anledningarna till att en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder inte kunde 
användas, även om det hade kunnat bidra till en än mer fullständig bild över området. 
Övervägningen gjordes också av författarna med stöd av metodlitteratur, som ansåg den 
kvalitativa ansatsen passande för syftet. 

6.3 Framtida forskning 

Då denna studie fokuserat på djupintervjuer med organisationer som arbetar med Radikal 
Kundinvolvering, skulle ett förslag på framtida forskning vara att djupintervjua de kunder som 
blivit involverade för att ytterligare lyfta kundperspektivet. Eftersom studien visat på att 
djupgående involvering når en grupp med kunder som annars haft svårt att göra sin röst hörd, 
vore detta intressant att undersöka vidare, hur organisationer kan nå dessa “svårinvolverade” 
kunder och se om det går att ta fram en modell för nivå av kundinvolvering när det gäller denna 
kundgrupp. Författarna ser möjligheter till fördjupning kring Radikal Kundinvolvering, där 
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perspektiven kultur, delaktighet och kommunikation undersöks. I studien kommer ny teknik, 
digitalisering och lagstiftning fram som både möjligheter och utmaningar, dessa områden finns 
också tillgängliga för forskningen.  
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Bilaga A 
 

Forskningsfrågor: Intervjuteman:  Intervjufrågor:  

Hur arbetar 
organisationen med 
Radikal 
Kundinvolvering? 

- Bakgrunden till 
arbetet. 

- Genomförande av 
kundinvolvering. 

 

Hur började arbetet med 
kundinvolvering? 
 
Kan ni beskriva hur kundinvolveringen 
har skett? 
 
Kan ni beskriva när och hur kunden 
involverats under processen?  
 
Vilket syfte har det funnits för de delar 
i processen där kundinvolvering skett?  
 
Har ni några fler exempel på hur ni 
arbetat med kundinvolvering? 

Vilka effekter får 
organisationer av 
Radikal 
Kundinvolvering? 

- Lärdomar och 
erfarenheter kring 
kundinvolvering. 

- Mätbara effekter? 

Har ni upplevt några effekter av detta 
arbete? 
 
Har ni upplevt några effekter i 
kundrelationen med anledning av 
kundinvolvering? Om ja, vilka?  
 
Har ni upplevt några effekter hos er 
organisation med anledning av 
kundinvolvering? Om ja, vilka? 
  
Har ni upplevt några effekter på era 
tjänster där kundinvolvering skett? 
Om ja, vilka?  
 

Vilka 
fördelar/utmaningar 
upplevs med Radikal 
Kundinvolvering och 
hur hanteras dessa? 

- Djupanalys av 
effekter. 

- Hantering av 
effekter.  

Om ni upplevt några fördelar, hur har 
ni tagit till vara på dessa?  
 
Om ni upplevt några utmaningar, hur 
har ni hanterat dessa?  
 

Vad motiverar 
organisationerna till 
att ta 
kundinvolveringen ett 
steg längre? 

- Syften och 
motivationsfaktorer. 
 

Hur kommer det sig att ni valde att 
arbeta med kundinvolvering på detta 
sätt?  
 
Vad var syftet med 
kundinvolveringen?  
 
Vad motiverade er att ta 
kundinvolveringen ett steg längre?  
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Hur ser 
organisationerna att 
kundinvolvering 
kommer att ske i 
framtiden? 

- Framtida 
forskningsområden. 

- Har effekten varit 
tillräcklig för att 
inspirera 
vidareutveckling 
inom området? 

Har ni planer på hur ni kommer att 
arbeta med kundinvolvering i 
framtiden? 
 
Hur tror ni att kundinvolveringen 
kommer se ut framledes i er 
organisation?  
 
Om vi leker med tanken att ni hade 
alla resurser och tid för att lyfta er 
kundinvolvering till en nästa nivå, hur 
ser du att ni jobbar med 
kundinvolvering när vi kommer tillbaka 
hit 2022 och du entusiastiskt visar och 
berättar om er kundinvolvering? 
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Bilaga B 

 


